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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas
Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību. Viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps – metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domes
rīkotā pasākumā, iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, kad pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 
Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jānis Jarinovskis pasauca mani pie 
sevis un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. 
Kad mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes 
Sporta skolu, uz treniņiem, tās direktors Henrihs 
Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. 
Tas bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles. Tām es 
rūpīgi sekoju, un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

MANS AICINĀJUMS BIJA, IR UN BŪS - 
LATVIJAS GARĪGĀ ATDZIMŠANA!

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 
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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas
Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību. Viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps – metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domes
rīkotā pasākumā, iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, kad pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 
Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jānis Jarinovskis pasauca mani pie 
sevis un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. 
Kad mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes 
Sporta skolu, uz treniņiem, tās direktors Henrihs 
Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. 
Tas bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles. Tām es 
rūpīgi sekoju, un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

MANS AICINĀJUMS BIJA, IR UN BŪS - 
LATVIJAS GARĪGĀ ATDZIMŠANA!

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  9 .  2020.  gada 25.  novembris

6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas 
katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību, viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domē 
rīkotā pasākumā, arī iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, ka pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jeranovičs pasauca mani pie sevis 
un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. Kad 
mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes Sporta 
skolu, uz treniņiem, tās direktors Henriks Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. Tas 
bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles, kurām es rūpīgi 
sekoju un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc 
tam pārgāju strādāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas 
un realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt  Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājuši 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz 
Siguldu pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus 
cilvēkus, savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu 
pagrīdes grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards 
Pavlovskis, kas tagad ir Romas Katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. 
Mums izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš 
manis veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī, nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā,  vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

Z.Stankevičs skolas gados Ilūkstē.

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

INTERVIJA
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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas
Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību. Viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps – metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domes
rīkotā pasākumā, iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, kad pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 
Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jānis Jarinovskis pasauca mani pie 
sevis un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. 
Kad mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes 
Sporta skolu, uz treniņiem, tās direktors Henrihs 
Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. 
Tas bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles. Tām es 
rūpīgi sekoju, un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

MANS AICINĀJUMS BIJA, IR UN BŪS - 
LATVIJAS GARĪGĀ ATDZIMŠANA!

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  9 .  2020.  gada 25.  novembris

6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas 
katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību, viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domē 
rīkotā pasākumā, arī iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, ka pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jeranovičs pasauca mani pie sevis 
un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. Kad 
mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes Sporta 
skolu, uz treniņiem, tās direktors Henriks Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. Tas 
bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles, kurām es rūpīgi 
sekoju un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc 
tam pārgāju strādāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas 
un realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt  Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājuši 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz 
Siguldu pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus 
cilvēkus, savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu 
pagrīdes grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards 
Pavlovskis, kas tagad ir Romas Katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. 
Mums izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš 
manis veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī, nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā,  vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

Z.Stankevičs skolas gados Ilūkstē.

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

INTERVIJA
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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas 
katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību, viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domē 
rīkotā pasākumā, arī iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, ka pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jeranovičs pasauca mani pie sevis 
un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. Kad 
mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes Sporta 
skolu, uz treniņiem, tās direktors Henriks Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. Tas 
bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles, kurām es rūpīgi 
sekoju un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot  jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu 
“Jā!”. Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un 
brīvību, kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju 
gatavs paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: 
“Kungs, uz kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es 
jau biju Polijā, tolaik vienīgajā katoļu universitātē 
visā sociālisma bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu 
Universitātē sāku studēt teoloģiju un gatavoties 
priesterībai. Universitātē nostudēju 6 gadus - no 
1990. gada līdz 1996. gadam. Man piedāvāja 
saīsināt studijas, par cik man jau bija augstākā 
izglītība, bet es atteicos, un studēju pilnā apjomā. 
Mācoties 4. kursā es sapratu, ka es savas slāpes 
pēc zināšanām vēl nebūšu apmierinājis 6 gadu 
laikā. Es to pateicu savam priekšniekam, 
tagadējam Kardinālam Jānim Pujatam. Viņš 
apstiprināja, ka ir iespēja turpināt studijas, bet 
vispirms jāpabeidz esošās, jātop iesvētītam par 
priesteri, un jāpastrādā. 1996. gada 16. jūnijā 
Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē toreizējais Rīgas 
arhibīskaps metropolīts Jānis Pujats mani ordinēja 
par priesteri. Pēc 6 gadu kalpošanas Latvijā, devos 
uz Romu, Laterāna Pontifikālo Universitāti. Tajā 
studēju 6 gadus - no 2002. gada līdz 2008. gadam. 
Vasarās devos kalpot uz Vāciju un Franciju. 
Papildus studijām universitātē, no 2005. līdz 2006. 
gadam biju Romas Laterāna Pontifikālās 
Universitātes studentu konventa “Beato Pio IX” 
direktors. Savu doktora darbu rakstīju itāļu 
valodā. Iepriekš minētā Dantes Aligjēri literārā 
darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, man prātā 
ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujatam, augstākās garīdzniecības 
kārtas pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī 
Latvijas valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki 
un diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
– dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tajā 
laikā jau biju Latvijas Bīskapu konferences pārstāvis 
Eiropas Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē 
(COMECE). Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas 
pārstāvis, plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat 
pārstāvēju Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas 
Bīskapu konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 
reizi gadā, katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs 
Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

Ilūkstes 1. vidusskolas 11. b klase 
"Pēdējā zvana svētkos", 1973. gada 25. maijā. 

Z.Stankevičs -  pirmais  no labās puses. 
Foto no Ilūkstes Raiņa vidusskolas arhīva.

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  9 .  2020.  gada 25.  novembris

6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas 
katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību, viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domē 
rīkotā pasākumā, arī iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, ka pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jeranovičs pasauca mani pie sevis 
un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. Kad 
mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes Sporta 
skolu, uz treniņiem, tās direktors Henriks Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. Tas 
bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles, kurām es rūpīgi 
sekoju un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc 
tam pārgāju strādāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas 
un realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt  Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājuši 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz 
Siguldu pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus 
cilvēkus, savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu 
pagrīdes grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards 
Pavlovskis, kas tagad ir Romas Katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. 
Mums izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš 
manis veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī, nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā,  vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

Z.Stankevičs skolas gados Ilūkstē.

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

INTERVIJA
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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas 
katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību, viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domē 
rīkotā pasākumā, arī iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, ka pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jeranovičs pasauca mani pie sevis 
un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. Kad 
mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes Sporta 
skolu, uz treniņiem, tās direktors Henriks Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. Tas 
bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles, kurām es rūpīgi 
sekoju un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā Bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man 
ir jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir 
arī Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi.
9 gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
Starpdiecēžu augstākā Garīgā Semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un, kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji, mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

Ilūkstes 1. vidusskolas "11. b klases izlaidums".  
Z.Stankevičs - 3. rindā trešais no labās puses. 
Foto no Ilūkstes Raiņa vidusskolas arhīva.

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  9 .  2020.  gada 25.  novembris

6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas
Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību. Viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps – metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domes
rīkotā pasākumā, iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, kad pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 
Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jānis Jarinovskis pasauca mani pie 
sevis un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. 
Kad mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes 
Sporta skolu, uz treniņiem, tās direktors Henrihs 
Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. 
Tas bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles. Tām es 
rūpīgi sekoju, un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

MANS AICINĀJUMS BIJA, IR UN BŪS - 
LATVIJAS GARĪGĀ ATDZIMŠANA!

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

INTERVIJA
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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas 
katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību, viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domē 
rīkotā pasākumā, arī iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, ka pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jeranovičs pasauca mani pie sevis 
un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. Kad 
mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes Sporta 
skolu, uz treniņiem, tās direktors Henriks Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. Tas 
bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles, kurām es rūpīgi 
sekoju un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā Bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man 
ir jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir 
arī Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi.
9 gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
Starpdiecēžu augstākā Garīgā Semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un, kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji, mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

Ilūkstes 1. vidusskolas "11. b klases izlaidums".  
Z.Stankevičs - 3. rindā trešais no labās puses. 
Foto no Ilūkstes Raiņa vidusskolas arhīva.

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas 
katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību, viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domē 
rīkotā pasākumā, arī iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, ka pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jeranovičs pasauca mani pie sevis 
un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. Kad 
mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes Sporta 
skolu, uz treniņiem, tās direktors Henriks Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. Tas 
bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles, kurām es rūpīgi 
sekoju un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

“Galvenajā Vienotība, otršķirīgajā Brīvība, 
bet pāri par visu – Mīlestība.”

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to, tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad 
Sēlija kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze, un jums 
ir savs bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, 
bīskaps atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to 
Gara dzīvi. Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas 
tradīcijas un baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas 
no paaudzes paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības 
atgūšanas, tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un 
sāka bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr, mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama 
garīgā un kultūras identitāte, kuru tā ir aicināta 
kopt un dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. 
Protams, būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras 
un gara bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā Realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

Ar Viņa Ekselenci Romas Katoļu baznīcas Rīgas 
metropolijas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču tikās
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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas 
katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību, viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domē 
rīkotā pasākumā, arī iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, ka pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jeranovičs pasauca mani pie sevis 
un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. Kad 
mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes Sporta 
skolu, uz treniņiem, tās direktors Henriks Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. Tas 
bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles, kurām es rūpīgi 
sekoju un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc 
tam pārgāju strādāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas 
un realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt  Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājuši 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz 
Siguldu pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus 
cilvēkus, savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu 
pagrīdes grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards 
Pavlovskis, kas tagad ir Romas Katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. 
Mums izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš 
manis veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī, nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā,  vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

Z.Stankevičs skolas gados Ilūkstē.

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

INTERVIJA

/Romas Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps  metropolīts Zbigņevs Stankevičs/
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Lāčplēša  kara ordeņa kavalieri 
no Ilūkstes apriņķa,  kas ierakstīti 

piemiņas stēlās  

Mūžīga piemiņa varoņiem!

1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi – «Par Latviju». Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas 
karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts 
nodibināšanu. Kopumā ir pasniegti 2146 Lāčplēša Kara ordeņi.

2018. gada 11. novembrī Ilūkstē tika atklātas stēlas Ilūkstes apriņķī dzimušo Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai.

Ilūkstes apriņķī dzimušo Lāčplēšu likteņi: 3 miruši līdz 1940.gadam (A.Dunskis, A.Apalis, J.Žurevics); 1 repatriējies 1939.gadā uz Vāciju (J.Stenders), 16 padomju varas 
represēti, t.sk.: 4 piespriests nāvessods (J.Indānam, N.Staltmanim, A.Prauliņam, J.Valdmanim), arī P.Īvanam, bet pārskatīts, notiesāts uz 10 gadiem, 12 notiesāti un 
izvesti uz labošanas darbu nometnēm Krievijā (no 5 līdz 25 gadiem – J.Zvaigzne (iesaukti vācu armijā, robežapsardzē), P.Masūlis, E.Bruže, P.Īvans, J.Muižnieks, 
G.Baumanis, J.Kalnietis, A.Dimants, V.Šveiferts, A.Geidāns, E.Lācis), K.Cālītis 1941.g. jūnijā deportēts, citu ziņu nav; 3 arestēti vācu varas laikā (V.Kakstāns-Kalnāre, 
P.Stankevičs, E.Graudiņš); 1 iesaukts vācu armijā leģionā (O.Millers, kurš kara beigās Dānijā internēts, pēc tam – gūstekņu nometnē Cedelheimā, palicis uz dzīvi Vācijā); 1 
Otrā pasaules kara laikā devies trimdā (K.Osītis); 9 slēpušies, izvairījušies no deportācijām, strādājuši savā saimniecībā, bet vēlāk kolhozā vai citur (J.Mizers, J.Skudra, 
R.Graudiņš, J.Lošaks, J.Leškevics, R.Okmanis, A. Kolosovskis, A.Zaļups, P.Aiztīrelis); par 2 nav nekas zināms pēc 1940.g.  (J. Kulitanu un P. Kantānu). 

Nāc, Lāčplēsi!

Nāc, Lāčplēsi,
Manā dvēselē celies,
Tautas vairogu stipru
Savās rokās tu liec,

Cīnīties ej šodien ar tiem,
Kas tautu apzog
Miesā un garā,

Netaisnības bruņinieku
Iemet tu jūrā

Lai atkal taisnības saule
Pār Latviju staro!

Nāc, Lāčplēsi,
Katrā dvēselē celies,
Par taisnību cīnies,

Lai Latvija dzīvo
Dieva godam, ne sodam!

Dzintra Krievāne
Ilūkstē 11.11.2020.
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DUNSKIJS-DUNSKIS ALEKSANDRS
1892-1920

(no Bebrenes pagasta)
Seržants Latgales partizānu pulkā

Apbalvots pēc nāves 
par 1920. g. 6. jūnija cīņu pie Pānvijas ciema Latgalē.

LKOK nr.3/68

1893-1942
(no Susējas pagasta)

Virsleitnants Augškurzemes partizānu pulkā
Apbalvots par 1919. g. maija cīņām Bebrenes pagastā, 

Ilūkstes apriņķī.
LKOK nr.3/1881

1941g. 31.martā apcietināts, piespriests nāvessods.

ZVAIGZNE JĀNIS
1892-1954

(no Salas pagasta)
Kapitāns 8.Valmieras latviešu strēlnieku pulkā (vēlāk 

pulkvedis-leitnants)
Apbalvots par 1916.g. 23.decembra Ziemsvētku kaujām pie 

Ložmetējkalna.
LKOK nr.3/1094

1944.g. iesaukts vācu armijā, robežapsardzes pulka 
komandieris, 1948.g. apcietināts, notiesāts uz 25 gadiem.

1896-1972
(no Prodes pagasta)

Kareivis 3.Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par 1919.g. 20.novembra cīņu pie Zeimes miesta 

Latgalē.
LKOK nr.3/55

1944.g. 14.septembrī apcietināts, notiesāts uz 17 gadiem.

1889-1952
(no Asares pagasta)

Kapitāns 6.Tukuma latviešu strēlnieku pulkā
Apbalvots par 1917. g. 19. augusta cīņu Dragūnu-Lindberģu 

māju rajonā.
LKOK nr.3/1221

1944.g. rudenī apcietināts, notiesāts uz 15 gadiem.

1891-1942
(no Zvārtavas pagasta, Ilūkstes apriņķa priekšnieks)
Poručiks 1.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulkā

Apbalvots par kauju 1916.g. 22., 23.decembra naktī pie 
Mangaļiem.

LKOK nr.3/1680
1940.g. 21.augustā apcietināts, notiesāts uz 10 gadiem.

1891-1952
(no Aknīstes pagasta)

Virsleitnants 3. Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par cīņu 1919.g. 19.oktobra naktī pie Novojes 

ciema Latgalē.
LKOK nr.3/94

1951.gadā apcietināts, piespriests nāvessods.

1896-1941
(no Rubenes pagasta)

Kapteinis 3.Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par 1920.g. 2.februārī Zilupes kreisā krastā Latgalē.

LKOK nr.3/73
1941.g. 21.martā apcietināts, piespriests nāvessods, 

kas pārskatīts, notiesāts uz 10 gadiem.

1895-1941
(no Gārsenes pagasta)

Virsleitnants Augškurzemes partizānu pulkā
Apbalvots par 1919. g. maija un jūnija darbību un cīņām 

Augškurzemē.
LKOK nr.3/637

1941.g. 14.martā apcietināts, piespriests nāvessods.

1896-1923
(no Pilskalnes pagasta)

Seržants 3. Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par cīņu 1920.g. 25.janvārī pie Dublas ciema 

Latgalē.
LKOK nr.3/157

1888-1939
(no Susējas pagasta)

Strēlnieks 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā
Apbalvots par 1916. g. 2. un 4. jūlija cīņām pie Bunču 

mājām Nāves salā.
LKOK nr.3/1731

1899-1974
(no Subates)

Kareivis 13.Tukuma kājnieku pulkā (vēlāk dižkareivis)
Apbalvots par cīņu 1920. g. 5. janvārī pie Steķu ciema 

Latgalē.
LKOK nr.3/292

1939.g. 20.novembrī repatriējies uz Vāciju.

APALIS ANTONS ŽUREVICS JĀNIS STENDERS JOHANS

STALTMANIS NIKOLAJS VALDMANIS JĀNIS ĪVANS PĒTERIS INDĀNS JĀNIS

MASŪLIS PĀVELS BRUŽE-BRUŽIS, EDUARDS PRAULIŅŠ ALFRĒDS
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1894-1941
(no Bebrenes pagasta)

Virsleitnants Latgales partizānu pulkā
Apbalvots par cīņu 1920. g. 6. jūnijā pie Pomorjes ciema 

Latgalē.
LKOK nr.3/613 

1940.g. 21.augustā apcietināts, notiesāts uz 10 gadiem.

1894-1958
(no Prodes pagasta)

Leitnants Augškurzemes partizānu pulkā
Apbalvots par to, ka 1919. g. maija un jūnija mēnesī veica 

visus savus kaujas uzdevumus Ilūkstes apriņķī ar lielu 
uzupurēšanos un pārdrošību.

LKOK nr.3/1882 
1944.g. 12.oktobrī apcietināts, notiesāts uz 10 gadiem.

1901-1978
(no Aknīstes pagasta)

Dižkareivis 3.Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par izlūku gājienu 1919. g. 17. oktobra naktī pie 

Novajas ciema Latgalē.
LKOK nr.3/1642 

1941.g. jūlijā apcietināts, notiesāts, atgriezies 1942.g.

1900-1960
(no Subates pagasta)

Kareivis 8.Daugavpils kājnieku pulkā
Apbalvots par 1920.g. 11.janvāra cīņu pie Indricas ciema.

LKOK nr.3/1075
1941.g. vācu okupācijas laikā apcietināts, līdz 1943. g. 

beigām 

1890-1945
(no Kaplavas pagasta)

Kapteinis 1.Latvijas neatkarības pulkā
Apbalvots par kauju 1919. g. 16. janvārī pie Lielauces.

LKOK nr.3/878 
1944.g. novembrī vācu SD apcietināts, notiesāts, 

nosūtīts uz koncentrācijas nometni Vācijā.

1898-1977
(no Salienas pagasta)

Kadets Kara skolā  (vēlāk leitnants)
Apbalvots par izlūku gājienu 1919.g. 5.novembrī uz Pārdaugavu 

pāri Dzelzs tiltam.
LKOK nr.3/1521

1940.-1941.g. slēpies, 1941-1944.g. policijas dienestā, pēc tam 
leģionā, kara beigās Dānijā internēts, tad gūstekņu nometnē 

Cedelheimā, palicis uz dzīvi Vācijā.

1894-1963
(no Aknīstes pagasta)

Kareivis 3.Jelgavas kājnieku  pulkā
Apbalvots par 1919.g. 5.oktobra cīņu pie Ovsejevkas 

muižas Latgalē.
LKOK nr.3/190 

1945.g. 21.janvārī apcietināts, atgriezies 1954.g.

1894-1984
(no Aknīstes pagasta)

Seržants 3.Jelgavas kājnieku  pulkā
Apbalvots par 1919.g. 3.oktobra cīņu pie Osvejevskas 

muižas Latgalē.
LKOK nr.3/11 

1945.gadā apcietināts, notiesāts, atgriezies 1949.g.

1896-1942
(no Lašu pagasta)

Virsseržants 7.Siguldas kājnieku pulkā
Apbalvots par Rīgas atbrīvošanas cīņām 1919.g. 

11.novembrī.
LKOK nr.3/219 

1941.g. jūnijā deportēts uz Noriļsku, citu ziņu nav.

1891-1943
(no Kaplavas pagasta Varnoviči)

Kapteinis 1.jātnieku (kavalērijas) divizionā
Apbalvots par 1919.g. 6.jūlija cīņām ienaidnieka 

aizmugure Latgalē.
LKOK nr.3/1033

 1940.g. 21.augustā apcietināts, notiesāts uz 10 gadiem.

1894-1990
(no Prodes pagasta)

Leitnants Augškurzemes partizānu pulkā
Apbalvots par to, ka 1919.g. maijā Ilūkstes apriņķī uzsāka 

partizānu cīņas ar ienaidnieku un piedalījās 
Augškurzemes atbrīvošanā.

LKOK nr.3/1884
1941.g. jūnijā apcietināts, notiesāts uz 10 gadiem.

1888-1942
(no Gārsenes pagasta)

Kareivis Augšzemes partizānu pulkā
Apbalvots par to, ka 1919.g. maijā, formējot 

Augškurzemes partizānu pulku, viņš kā pulka sevišķu 
uzdevumu ierēdnis, ar vislielāko uzupurēšanos veica 

savus pienākumus.
LKOK nr.3/613 

1941.g. 14.jūnijā apcietināts, notiesāts uz 10 gadiem.

MUIŽNIEKS JĀNIS

DIMANTS ARTŪRS

BAUMANIS GEORGS GEORGIJS ŠVEIFERTS VOLDEMĀRS KALNIETIS JĀNIS

GEIDĀNS ALBERTS LĀCIS ERNESTS CĀLĪTIS KĀRLIS

KAKSTĀNS-KALNĀRE VILIS STANKĒVIČS PĒTERIS GRAUDIŅŠ EDUARDS MILLERS OTTO
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1888-1964
(no Asares pagasta)

Feldfēbelis 3.Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā
Apbalvots par 1916.g. 4.jūlija cīņu Nāves salā un 1917.g. 

17.janvāra kauju pie Ložmetējkalna.
LKOK nr.3/1467

2.Pasaules kara laikā devies trimdā, 
mūža nogalē dzīvojis ASV.

1891- 1979
(no Salienas pagasta)

Seržants 1.Liepājas kājnieku pulkā
Apbalvots par cīņu 1920.g. 9.maijā pie Grišina ciema 

Latgalē.
LKOK nr.3/762

Atvaļināts 1920.g., jaunsaimnieks Kaplavas pag., 
pēc 2.P.k. strādājis kolhozā, mūža nogalē dzīvojis 

1886-1971
(no Rubenes pagasta)

Seržants 3.Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par cīņu 1920. g. 2. februārī pie Pirogovas 

ciema Latgalē.
LKOK nr.3/93 

Atvaļināts 1920. g., jaunsaimnieks Rubenes pag. 
Tadenavas muižā.

1894-1975
(no Lašu pagasta)

Seržants 6.Rīgas kājnieku pulkā
Apbalvots par 1919.g. 10.novembra cīņu pie Šampētera 

muižas.
LKOK nr.3/613 

Atvaļināts 1921.gadā, jaunsaimnieks Sunākstes pagastā.

1885-1947
(no Kaplavas pagasta)

Praporščiks 6.Tukuma latviešu strēlnieku pulkā
Apbalvots par 1917.g. 30.augusta kauju pie Pelnu mājām aiz 

Rīgas.
LKOK nr.3/1870 

Zemkopis Kaplavas pag. Kādu laiku bijis pagasta vecākais. 
1941. g. izvairījies no deportācijas. Bijis atkal pag. vecākais.

 1944. g. rudenī devies bēgļu gaitās uz Kurzemi.

1891-1983
(no Dvietes pagasta)

Kaprālis 3.Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par izlūku gājienu 1920.g. 19.jūnija naktī 

Osvejas rajonā un cīņu pie Kupravas ciema.
LKOK nr.3/63

Atvaļināts 1920.g., piešķirta jaunsaimniecība Rubenes 
pagasta Rubenes muižā.

1894-1969
(no Prodes pagasta)

Kareivis 3.Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par 1919.g. 18.oktobra izlūku gājienu un cīņu 

pie Novajas ciema Latgalē.
LKOK nr.3/173 

Atvaļināts 1921. g., jaunsaimnieks Prodes pag. 
Jaungulbenes pusmuižā, 

pēc 2.Pasaules kara strādājis vietējā kolhozā.

1899-1977
(no Dvietes pagasta)

Kareivis 3.Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par izlūku gājienu 1920. g. 28. janvārī 

ienaidnieka aizmugurē pie Slabadas miesta Latgalē.
LKOK nr.3/144 

Atvaļināts 1921. g., jaunsaimnieks Dvietes pagastā, 
neatkarības pēdējos gados namdaris Rīgā.

OSĪTIS KRIŠS MIZERS JĀZEPS SKUDRA JĀNIS OKMANIS RŪDOLFS

GRAUDIŅŠ RŪDOLFSLOŠAKS JĀNIS LEŠKEVICS JĀNIS KOLOSOVSKIS ANTONS

ZAĻUPS ALFRĒDS
1885-1971

(no Eglaines pagasta)
Kaprālis Vidzemes artilērijas pulkā

Apbalvots par darbību 1919.g. 29.jūnijā pie Šmīdzenes muižas 
dzirnavām.

LKOK nr.3/769
Atvaļināts 1920.g., jaunsaimnieks Salacas pagastā, pēc 2.Pasaules 

kara strādājis Korģenes kolhozā, vēlāk dzīvojis Alojā, mūža nogalē – 
Rīgā.

1893-1962
(no Gārsenes pagasta)

Kareivis 3.Jelgavas kājnieku pulkā
Apbalvots par 1919.g. 5.oktobra cīņām pie Ovsejevkas 

muižas Latgalē.
LKOK nr.3/478

Atvaļināts 1920.g., jaunsaimnieks Rubas pagastā, pēc 
2.P.k. dzīvojis Brocēnos, mūža nogalē dzīvojis Jaunlutriņu 

pagastā.

11886-1956
(no Gārsenes pagasta)

Lietuvas armijas Panevēžas grupas 5. baterijas komandieris, 
kapteinis

Apbalvots 1924.gadā.
LKOK nr.3/1865

Pēc 1921.g. studējis LU Inženierzinātņu fakultātē. Ieskaitīts 
Latvijas armijas rezervē kā virsleitnants. Strādājis par 

pasniedzēju Jelgavas Valsts arodskolā, piešķirta 
jaunsaimniecība. Par turpmāko likteni ziņu nav.

1896-19??
(no Gārsenes pagasta – nav iegrāvēts stēlās)

Kaprālis Vidzemes artilērijas pulkā
Apbalvots par 1919. g. 14. novembra izlūkgājienu aiz Jelgavas 

šosejas un cīņām pie Tīriņa muižas.
LKOK nr.3/1266

Pēc atvaļināšanas 1922. g. dzīvojis Rīgā, važonis. Piešķirta 
jaunsaimn. Gārsenes pag. Par turpmāko likteni ziņu nav.
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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas
Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību. Viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps – metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domes
rīkotā pasākumā, iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, kad pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 
Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jānis Jarinovskis pasauca mani pie 
sevis un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. 
Kad mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes 
Sporta skolu, uz treniņiem, tās direktors Henrihs 
Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. 
Tas bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles. Tām es 
rūpīgi sekoju, un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

MANS AICINĀJUMS BIJA, IR UN BŪS - 
LATVIJAS GARĪGĀ ATDZIMŠANA!

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

“LATVIEŠU KARAVĪRS LAIKMETU GRIEŽOS” – ILŪKSTE ’ 2020

TIKAI GARĪGAIS
IEGULDĪJUMS UN SPĒKS 

VAR VIENOT TAUTU!
“LATVIEŠU KARAVĪRS LAIKMETU GRIEŽOS” ir ikgadējs pasākums, 

kas tiek rīkots ar mērķi veidot jauniešos dziļāku izpratni par Lāčplēša die-
nas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrot armijas un karavīra 
lomu gan vēsturē, gan mūsdienās. 

Pasākuma idejas iniciators un vadītājs ir biedrība “Latvijas Ģenerāļu 
klubs”, sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, jau 10 gadus Latvijas jaunie-
šos iededz, stiprina patriotismu un mīlestību pret savu Tēvzemi. Pēdējos 
9 gadus pasākums notika: Trikātā - 2011. gadā, Jēkabpilī - 2012. gadā, 
Skrundā - 2013. gadā, Balvos - 2014. gadā, Daugavpilī - 2015. gadā, Bauskā - 
2016. gadā, Jaunjelgavā - 2017. gadā, Valkā - 2018. gadā, Saldū – 2019. gadā.

6. novembrī pasākums “Latviešu karavīrs  laikmetu griežos”  savu 10 
gadi svinēja Ilūkstē.  Valstī ieviestie ierobežojumi un aizliegumi  Covid 19 
pandēmijas  sakarā, pasākuma organizētājiem  un rīkotājiem - biedrībai 
“Latvijas Ģenerāļu klubs” un Ilūkstes novada pašvaldībai, pasākuma plānā 
lika ieviest  lielas korekcijas. Iepriekš paredzētais grandiozais pasākuma 
formāts, dalībnieku skaits un aktivitāšu daudzveidība, kurā bija paredzēts 
piedalīties vairāk kā 300 jauniešiem no dažādām Latvijas jaunatnes organi-
zācijām: “Latvijas Mazpulki”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizā-
cija” un “Jaunsardzes centrs”, viesiem no jauniešu organizācijām Lietuvā 
un Igaunijā,  Ilūkstes novada skolu audzēkņiem, kā arī ap 200 valsts struk-
tūrās strādājošiem: Nacionālajos bruņotajos spēkos, Valsts policijā, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Valsts robežsardzes dienestā, Zemes-
sardzē. Paredzēto 2 dienu pasākums un aktivitātes saruka līdz dažu stundu 
svinīgam pasākumam šaurā lokā, atzīmējot novembra svētku gaisotnē pa-
sākuma “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” desmitgadi.

Pasākumā piedalījās Viņa Ekselence Romas Katoļu baznīcas Rīgas met-
ropolijas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, biedrības “Latvijas 
Ģenerāļu klubs” vadītājs, admirālis Gaidis Andrejs Zeibots, pirmais atjau-
notās Latvijas armijas komandieris, viens no pasākuma idejas autoriem, 
pulkvedis Dainis Turlais, ģenerālmajors Juris Zeibārts, Zemessardzes ko-
mandieris, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, brigādes ģenerālis Juris Vec-
tirāns, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Ju-
ris Pastars, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa 
priekšnieks, pulkvežleitnants Jānis Anspoks, Valsts policijas Latgales reģio-
na pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas Sēlijas nodaļas priekš-
nieks, pulkvežleitnants Ivars Poikāns, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta priekšnieka vietnieks, ģenerālis Intars Zitāns, Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris, pulkvedis 
Česlavs Šmuksts, kā arī Latvijas Pašvaldību Savienības priekšsēdis Gints 
Kaminskis, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, 
Daugavpils novada pašvaldības pārstāvji, Jaunjelgavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Guntis Libeks,   Skrundas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Loreta Robežniece, Saldus novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Māris Zusts ar pašvaldības pārstāvjiem. Viesu vidū bija arī jauniešu 
organizāciju pārstāvji -  “Jaunsardzes centrs” direktors, pulkvežleitnants 
Aivis Mirbahs ar centra darbiniekiem, Ilūkstes novada jaunsargu vienības 
instruktors Kaspars Kancāns  un “Latvijas Skautu un gaidu centrālā or-
ganizācija” pārstāvji. Ilūkstes novada pašvaldību pārstāvēja domes priekš-
sēdētājs Stefans Rāzna, domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, 
izpilddirektore Līga Bukovska  ar pašvaldības un Ilūkstes pilsētas, novada 
iestāžu pārstāvjiem.

Pasākuma ietvaros tika godināti  latviešu karavīri,  Latvijas valsts aiz-
stāvji, kas cīnījās par savas  Tēvzemes patstāvīgumu, atdodot savas dzīvības. 

Mums pieder  bagātība, ko neviens nevar atņemt – daba, cilvēki, kultūra 
un tradīcijas. Un viena no tradīcijām noslēdzās Ilūkstē – “Latviešu karavīrs 
laikmetu griežos”. 

Atklājot pasākumu, Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētājs Stefans 
Rāzna pateicās biedrībai “Latvijas Ģenerāļu klubs” un viesiem, uzsverot, 
ka: “Zīmīgi, ka  šī pasākuma kulminācija notiek novembrī, kad valstī ikvie-
na cilvēka domas vēršas uz lielām valstiskām lietām, notikušas lielas pār-

2. Rīgas latviešu strēlnieku pulka mācību komandas strēlnieki. 
1916. gada rudens. Foto:  Latvijas Kara muzejs.

ATSKATOTIES VĒSTURĒ: 

Latvijas Brīvības cīņas  par Latvijas valsts neatkarību notika 
no 1918. gada līdz 1920. gadam.  Tās ilga no 1918. gada 18. no-
vembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika līdz 1920. gada 
11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas - Krievijas miera līgums. 
Krievija atzina Latvijas neatkarību un  atteicās no tiesībām uz 
Latvijas zemi. Latvija piedzīvoja Bermontiādi. Tas bija Latvijas 
Brīvības cīņu posms, kura laikā notika vācu un krievu karaspēka 
mēģinājums ieņemt Rīgu un likvidēt Latvijas neatkarību. Cīņas 
notika no 1919. gada 8. oktobra, kad bermontieši sāka uzbruku-
mu Rīgai līdz 1919. gada 28. novembrim, kad Rietumu brīvprātī-
go armija tika padzīta uz Lietuvu. Nozīmīgākais cīņu pavērsiens 
bija 11. novembris, kad Latvijas valsts armija atbrīvoja Rīgas Pār-
daugavu no bermontiešiem. Galvenās bermontiādes cīņu vietas  
bija Rīga (Pārdaugava), Ķekava, Jūrmala, Saldus, Talsi, Sabile, 
Kuldīga, Jelgava, Liepāja, Grobiņa, Aizpute. Latvijas zaudēju-
mi bermontiādes laikā: armijas zaudējumi - 57 virsnieki un 686 
karavīri, valstij nodarītie postījumi - 293 miljoni Latvijas rubļu 
apmērā (pēc tā laika kursa). Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par 
godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu 
brīvprātīgo armiju jeb t.s. Bermonta karaspēku 1919. gada 11.  
novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti 
Latvijas brīvības cīnītāji. Laika posms no 1918. gada 18. novem-
bra – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas līdz 1919. gada 
11. novembrim – Rīgas atbrīvošanai no iekarotāju, karaspēka ir 
viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918. gadā tika 
pasludināta Latvijas neatkarība, valstī vēl aiz vien atradās vācu 
un krievu karaspēks un tikai 1919.gadā, kad Latvijas Brīvības 
cīņu laikā iekarotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs, ka valsts 
ir atguvusi savu brīvību un stiprinājusi savu neatkarību. Latvi-
jas valsts armijas uzvaras iemesli tiek minēti – latviešu karavīru 
drosme un varonīgums.
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6.novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas
Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību. Viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps – metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
–metropolīts viesojās Ilūkstes novada domes
rīkotā pasākumā, iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, kad pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 
Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jānis Jarinovskis pasauca mani pie 
sevis un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. 
Kad mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes 
Sporta skolu, uz treniņiem, tās direktors Henrihs 
Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. 
Tas bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles. Tām es 
rūpīgi sekoju, un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 

audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 

skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 

tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs:“Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

MANS AICINĀJUMS BIJA, IR UN BŪS - 
LATVIJAS GARĪGĀ ATDZIMŠANA!

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs:“Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs:“Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs:“Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

“LATVIEŠU KARAVĪRS LAIKMETU GRIEŽOS” – ILŪKSTE ’ 2020

maiņas. Mēs, latvieši esam izredzēta tauta no daudzām pasaules tautām, no 
kurām tikai nedaudzām ir sava valsts. Mums pieder šī lielā dāvana - sava 
zeme, jūra, valoda, kultūra, likumi un tiesības ne tikai mīlēt savu valsti, bet 
mums ir pienākums to darīt. Pār mūsu zemi visos laikos līdzi nāk garīgais 
spēks, kas mūsu tautai vienmēr ir palīdzējis. Mums bija spēks izveidot savu 
valsti, drosme to aizstāvēt un spējām atkal to atdzīvināt no jauna - par 4. 
maija valsti. Lāpas ceļojums, iededzot gaismu Trikātā pirms 10 gadiem, tā 
nesusi gaismu visām Latvijas kultūrvēsturiskajām zemēm, sākot ar Vidze-
mi, Latgali, Kurzemi, Zemgali un šobrīd šī gaisma ir ienākusi Sēlijas pērlē 
- metropolē Ilūkstē! Paldies par šo svētīgo darbu visiem. Svētajos Rakstos 
ir teikts: “Tikai ar mīlestību guldīts grauds zemē spēj uzdīgt, izaugt un dot 
bagātīgu ražu.” Šis jūsu darbs caur zināšanām, prasmēm un padomiem, 
ko esat devuši jauniešiem,  nesīs lielus augļus nākošajām paaudzēm. Mēs 
varēsim būt droši, ka nākošās paaudzes būs stipras, spēs sargāt savu valsti 
un to mīlēt. Lai garīgais spēks  valda pār mūsu zemi, ikvienā mājā, cilvēkā, 
lai mēs nākotnē būtu stipri. Dievs, svētī Latviju!” 

Pirmais atjaunotās Latvijas armijas  komandieris, pulkvedis Dainis 
Turlais bija viens no šī pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” 
idejas autoriem: “Karavīram nekad un nekur nevar būt nekāda pārsteigu-
ma. Viņam vienmēr jābūt gatavam jebkuros apstākļos. Biedrība “Latvijas 
Ģenerāļu klubs” ir pārliecināta, ka šāds pasākums jauniešiem, un ne tikai 
viņiem, ir vajadzīgs. Mēs, ģenerāļi esam ar dziļu pārliecību un visu sirdi šajā 
pasākuma norisē. Tas ir sasniegums, ka 10 gadus atpakaļ  Trikātā jeb Tāla-
vā, zināmā mērā arī ar  mūsu iniciatīvu, stāv ķēniņa Tālivalža piemineklis, 
ko atklāja 2011. gada 15. septembrī. Pa šo laiku  tūkstošiem jaunu cilvēku 
ir piedalījušies, izpratuši vairāk, dziļāk, plašāk šī pasākuma nozīmi, ikkatra 
cilvēka nozīmi savas tautas dzīvē, tā ir liela privilēģija būt tautai ar savu 
valsti. Sava valsts - lielākoties ir darbs, ne tikai svētki. Runājot par patrio-
tismu, es vienmēr atceros, jau iepriekš minēto 2011. gada 15. septembri 
Trikātā. Pieminekļa mecenāts teica: “Ne jau tas ir patriots, kas kliedz uz 
katra stūra - nepadodies! Bet tas, kas dara darbu ar savu pienesumu - kal-
pot savai valstij, dara to bagātāku, stiprāku. Tas ir svarīgi katram, pierādīt 
savu patriotismu ar darbiem!” Valsti stiprina ne tikai nauda, dabas resursi. 
Valsts un tauta nevar būt tikai materiāla.  Galvenais, kas stiprina  un  vie-
no - ir garīgais spēks. Cilvēkiem ir jāsaprot garīgā ieguldījuma  jēga. Tikai 
garīgais ieguldījums un spēks var vienot tautu. “Pulkvedis pateicās  visām 
pašvaldībām, kas aktīvi piedalījās, atbalstot un ieguldot lielu darbu ikkatra 
pasākuma norisē 10 gadu garumā, atzīmējot, ka: “Bez pašvaldību ieguldī-
juma tādā mērogā, ar tik lielu cilvēku skaitu un efektivitāti un paliekošo 
vērtību, nebūtu iespējams noorganizēt pasākumus.” 

 Pasākuma viesi noklausījās Valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu 
biedrībai “Latvijas Ģenerāļu klubs”: “… simboliski, ka jūs jubilejas reizi 
un pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” noslēgumu izvēlējāties 
atzīmēt tieši Sēlijā, Ilūkstes pusē, kur norisinājās brīvības cīņu pēdējās epi-
zodes. Visos laikos mums ir bijusi stipra valsts griba un uzticība Latvijai. 
To apliecina Jāņa Indāna komandētais Augškurzemes partizānu pulks Ne-
atkarības karā,  nacionālā pretošanās kustība pret padomju okupācijas režī-
mu, kā arī no Sēlijas nākušie mūsu valsts darbinieki, karavīri, virsnieki un 
arī ģenerāļi.” Prezidents pateicās  pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos” jauniešu organizācijām par piedalīšanos pasākumos daudzu gadu 
garumā, kā arī pasākumu ideju autoriem,  organizatoriem, veidotājiem, at-
balstītājiem, iesaistītajām valsts struktūrām, kas deva iespēju jauniešiem 
iepazīties ar Latvijas nacionālo bruņoto spēku ikdienu, darbu starptautis-
kajās misijās un uzzināt par savu tuvinieku, novadnieku lomu valsts tapša-
nā un stiprināšanā, kas deva izpratni par savu atbildību  Latvijas izaugsmei.   

Svinīgajā pasākumā Viņa Ekselence Romas Katoļu baznīcas Rīgas met-
ropolijas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs atzina par vērtīgu 
biedrības “Latvijas Ģenerāļu klubs” iniciatīvu, kas realizējās 10 gadu ga-
rumā, veidojot, ieinteresējot un iedvesmojot Latvijas jaunatni pasākumos 
“Latviešu karavīrs laikmetu griežos”. Klātesošie ieklausījās arhibīskapa 
teiktajā: “Karavīri labi zina, ka ierocis ir svarīgs kaujas laukā, tomēr, visu 
izšķir gara spēks un karavīra motivācija. Vislielākā enerģija pasaulē, kas 
pārveido visu - ir Mīlestība. Svētajos Rakstos lasām: “Dievs ir Mīlestība! 
Viņš ir tas Avots!” Ja gribat sūtīt  savu karaspēku dažādos apstākļos un 
sagaidīt, lai  karavīrs būtu gatavs atdot savu dzīvību par Tēvzemi,  uz to var 
cerēt tikai tajā gadījumā, ja karavīrs ir iesakņots šajā Dievišķajā Realitātē, 
un viņš būs neuzvarams, sīksts un gatavs atdot savu dzīvību. Svētie Raksti 
saka: “Iesākumā bija Vārds!” Un viss ir bijis vadīts caur Viņu, visa pasaule, 
mēs tajā skaitā. Šis Vārds mūs uztur pie dzīvības, ik brīdi uztur visu pasau-

Latvijas Skautu centrālās organizācijas biedri ar viesiem, t.sk., 
Latvijas armijas virsniekiem, grupas uzņēmums. 1920.gadi. 
Foto:  Latvijas Kara muzejs.

2. Rīgas latviešu strēlnieku pulka ložmetēju komandas strēl-
nieki. 1917. gads.
Foto:  Latvijas Kara muzejs.

43. skautu vienība. 1920.-1930.gadi.
Foto:  Latvijas Kara muzejs.
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6. novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas
Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību. Viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps – metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
– metropolīts viesojās Ilūkstes novada domes
rīkotā pasākumā, iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, kad pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 
Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jānis Jarinovskis pasauca mani pie 
sevis un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. 
Kad mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes 
Sporta skolu, uz treniņiem, tās direktors Henrihs 
Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. 
Tas bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles. Tām es 
rūpīgi sekoju, un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 
audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 
skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 
tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi 5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

MANS AICINĀJUMS BIJA, IR UN BŪS - 
LATVIJAS GARĪGĀ ATDZIMŠANA!

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

“LATVIEŠU KARAVĪRS LAIKMETU GRIEŽOS” – ILŪKSTE ’ 2020

les eksistenci. Šī Dievišķā Realitātē mēģina inkarnēties mūsdienu pasaules 
reālijās. Kādā veidā tas notiek? Dzīvojam pasaules globalizācijas apstākļos, 
tas parāda, cik cieši mēs visi esam saistīti. Bet,  tomēr, mēs esam Latvijā, 
savā Tēvzemē. Un vārds “tēvzeme”  ir cieši saistīts ar vārdu “tēvs”. Tēvze-
me daļēji ir tas pats, kas “dzimtas  īpašums”. Tas ir tas labumu kopums, 
ko saņem mantojumā no senčiem. Min arī vārdu “māte” -  “Māte Latvija”.  
Mātei ir milzīga nozīme garīgā mantojuma nodošanā, es pat teiktu - izšķiro-
ša nozīme. Tēvzemes jēdziens attiecas vairāk uz garīgām vērtībām - kultū-
ru. Tā  apvieno sevī garīgo un materiālo aspektu - kultūru un teritoriju. Ja 
tautai tiek atņemta zeme, tad tiek raidīti impulsi, lai tautas gars mudinātu 
cīņai, lai zeme atgūtu savas tiesības. Gan pirmās neatkarīgās Latvijas cīņas, 
gan Atmodas laiks  bija šī zemes atgūšana. Bet Evaņģēlijā runā par mūžīgo 
Tēviju. Debesis ir mūsu patiesās mājas. Kādai ir jābūt attieksmei  pret savu 
Tēvzemi? Šeit redzam sasaisti starp garīgo un materiālo. To nosaka 4. Die-
va bauslis, kas uzliek pienākumu godāt savu tēvu un māti. Jābūt cieņai god-
bijībā. Viņi ir Dieva Radītāja pārstāvji, dodot mums dzīvību, piedalījušies 
radīšanas noslēgumā. Patriotisms ietver tādu pašu attieksmi pret Tēvzemi, 
kura ir ikviena cilvēka patiesā Māte. Patriotisms nozīmē mīlēt to, kas at-
tiecas uz Tēvzemi. Mīlēt vēsturi, tradīcijas, valodu, dzimtās zemes dabu, 
tā ir mīlestība arī pret savu daiļradi kā mūsu Dainas vai dziesmu un deju 
svētki - tie ir mūsu tautas gara augļi, kurus esam aicināti mīlēt kā patrio-
tisma sastāvdaļu. Tēvzemes labums ir visiem tās pilsoņiem, bet ar to ir sais-
tīts svarīgs pienākums - aizstāvēt Tēvzemi kā lielāko vērtību. Pašreizējos 
globalizācijas apstākļos, mums  vēlas iestāstīt, ka nacionālais vairs nav tik 
būtiski, ka mazās tautas izzudīs, ka svarīgākas ir pārnacionālās struktūras, 
kosmopolītiskā pieeja ir svarīgāka par nacionālo. Bet es ar pilnu pārliecī-
bu gribu pateikt, ka manī kaut kas tam pretojas, un domāju, ka jūsos arī. 
Tautas paliks kā neaizstājamas vērtības. Protams, svarīgi ir neiegrimt tikai 
nacionālismā, un domāt tikai par labumu savai tautai, ignorējot citas. Īsti 
patrioti, mīlot savu Tēvzemi, atzīs arī to, ka  arī citām tautām ir tādas pašas 
tiesības kā savai tautai. Patriotisms - ir ceļš pretī tam, lai mūsu sabiedrība 
varētu attīstīties harmoniski.” 

Pateicība un mūžīga piemiņa varoņiem,  kas izcīnīja Latvijas valsts ne-
atkarību, Ilūkstes pilsētas stēlās iegravēti 35 kādreizējo Ilūkstes apriņķa 
dzīvojošo iedzīvotāju, brīvības cīņu dalībnieku -   Lāčplēša kara ordeņa ka-
valieru vārdi. To vidū ir arī  viens no Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem 
Jānis Indāns - Latvijas Brīvības cīņu dalībnieks, Latvijas aviācijas  pulka 
komandieris,  ģenerālis no Gārsenes pagasta, kurš savu ordeni saņēma 
1929. gadā. Par šo drosmīgo brīvības cīņu dalībnieku, svinīgā pasākuma  
viesiem pastāstīja novadnieks, bijušais Diplomātiskā dienesta darbinieks 
Alberts Kreņevskis.

Lāčplēša kara ordeņa kavalieru likteņi izveidojās dažādi. Daudzi mira 
no ievainojumiem, citi tika izsūtīti uz Sibīriju vai mira mocekļa nāvē. Daži 
devās bēgļu gaitās, bet citi nodzīvoja garu mūžu tepat Latvijā. Novadpētnie-
ce Edīte Pulere atklāja prezentācijā plašāku informāciju par Ilūkstes apriņ-
ķa Lāčplēša kara ordeņa kavalieru likteņiem.

Pasākuma gaitā, Latvijas Pašvaldību Savienības priekšsēdis Gints Ka-
minskis sveica pasākuma viesus, izteica vēlējumu  un pateicās: “Zīmīgi, ka 
tieši Ilūkste izvēlēta par vietu, kur tiek svinēta pasākuma “Latviešu kara-
vīrs laikmetu griežos” 10 gadu jubileja. Novembris ir tas mēnesis, kad mēs 
savu Dzimteni krāsojam Latvijas krāsās, mājās, uz ielām, pie apģērba un 
sirdī. Katrs mēs sajūtam šo gaišumu, kas nāk no mūsu valsts, no tā -  kādu 
to ir atstājuši cilvēki, kas valsti izveidoja. Novembris ir mēnesis, kad mēs at-
ceramies savus varoņus, svinot Lāčplēša dienu, atceroties varoņus, Latvijas 
armiju, pateicoties tiem, kuriem  dzīvības ir bijušas tā vērtas, lai mēs dzīvo-
tu brīvā valstī šodien, ar skaidru skatu nākotnē. Šo apziņu mēs nedrīkstam 
pazaudēt nekad. Man jo lielāks paldies sakāms Latvijas Ģenerāļu klubam 
-  pulkvedim Dainim Turlajam par ideju, par to, ko Jūs darāt un esat ievie-
suši Latvijā, par to ko Jūs dodat mūsu nākamajām paaudzēm, pateicos arī 
kluba vadītājam, admirālim  Gaidim Andrejam Zeibotam, viņš ir dzinulis 
uz priekšu nepārtrauktībai.  Tas, kas notiek ar mūsu jauno paaudzi, tas 
ir pateicoties zināšanām, kas ģenerējas. Ir ļoti būtiski smelties pieredzi no  
šiem vīriem, kas zina un var stāstīt skolās vēsturi, kā radās Latvijas pirmā  
armija, atjaunotās Latvijas armija. Paldies  Latvijas pašvaldībām, kas 10 
gadu garumā izgājušas “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” ciklu -  Jaun-
jelgava, Skrunda, Balvi, Saldus, protams, arī Ilūkste un citas pašvaldības. 
Pašvaldības ir kopā ar saviem cilvēkiem -  skolēniem, skolotājiem, ar savu 
vēsturi un skatījumu nākotnē. To kopēji mēs nedrīkstam pazaudēt. Šajā 
laikā mums jābūt atbildīgiem gan pret sevi, gan līdzcilvēkiem.”

1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks
apmācībās. 1915. gads. Foto:  Latvijas Kara muzejs.

Kara skolas kadeti valsts svētku parādē. Rīga, 1938. gada
18. novembris. Foto:  Latvijas Kara muzejs.

Latvijas Skautu centrālās organizācijas biedri ar organizācijas 
Centrālās pārvaldes priekšnieku ģenerāli Kārli Gopperu. 1927. 
gads. Foto:  Latvijas Kara muzejs.
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6.novembrī Ilūkstē viesojās Viņa Ekselence Romas
Katoļu baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps 
metropolīts ZBIGŅEVS STANKEVIČS. Piedaloties 
īpašā pasākumā “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, ko 
rīkoja biedrība “Latvijas Ģenerāļu klubs” sadarbībā ar 
Ilūkstes novada pašvaldību. Viņš sniedza interviju novada 
informatīvajam izdevumam “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Arhibīskaps – metropolīts ir cieši saistīts ar šo pusi, jo viņa 
bērnība un skolas gadi pagāja Eglaines ciemā un Ilūkstes 
pilsētā. No toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema, gada 
vecumā, viņš kopā ar saviem poļu izcelsmes vecākiem, 
pārcēlās uz Daugavpils rajonu, sākumā uz “Apakšiem” 
netālu no Rubeņiem, bet piecu gadu vecumā – uz Eglaines 
ciema “Šalkoņiem”. 

Eglaines pamatskolā no 1962. līdz 1970. gadam viņš ieguva 
pamatizglītību. Tajā laikā Zbigņevam Stankevičam radās 
interese par sportu, sevišķi vieglatlētikas disciplīnās. 
Vēlāk, no 1970. līdz 1973. gadam viņš mācības turpināja 
toreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā. Paralēli mācībām 
vidusskolā, viņš apmeklēja arī Ilūkstes Sporta skolu, jo 
viņam aizvien bija tuvas sporta aktivitātes. Toreiz Sporta 
skolas telpas atradās Ilūkstes luterāņu baznīcā, kur notika 
gan vieglatlētu treniņi, gan boksa cīņas.

Arhibīskaps - metropolīts Ilūksti pēdējo reizi apmeklēja 
pirms gada. Viņš bija atbraucis, lai satiktu šeit no Rīgas 
Katoļu ģimnāzijas atbraukušos svētceļniekus, kuri bija 
apmetušies nakšņot Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
(kādreizējā Ilūkstes 1. vidusskolā). “Es gāju pa ielu 
pretī viņiem, un ielas vidū, netālu no baznīcas teicu: 
“Sveicu jūs manā pilsētā!” Viņi bija ļoti pārsteigti.” – 
smaidot atceras arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.
Pirms vairākiem gadiem – 2016. gadā arhibīskaps 
–metropolīts viesojās Ilūkstes novada domes
rīkotā pasākumā, iesvētot domes ēku.

Aija Piļka: Ar kādām domām un 
sajūtām šodien vērsāt skatu, 
dodoties uz Ilūksti?

Viņa Ekselence Rīgas 
metropolijas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs: “Ceļā uz Ilūksti, 
esot Eglaines pusē, atausa 
atmiņas - tas bija tieši pirms 50 
gadiem, kad pa šo šoseju katru 
rītu es skrēju, trenējos. Eglainē 
pavadīta mana bērnība un 
skolas laiks. Žēl, ka ir slēgta 
Eglaines pamatskola. Braucot 
garām Eglainei, redzu, cik daudz 
izcirstu mežu. Pirms vairākiem 
gadiem, kad pirmo reizi to redzēju, man bija ļoti sāpīgi ap 
sirdi, pat raudāt gribējās, tie taču bija mani bērnības sirmie 
meži! Bet es saprotu, dzīve iet uz priekšu, padomju laikos 
mežus tā necirta, bet šodien, meži - tas ir bizness, un tam 
līdzi iet sava tehnoloģija, izcirstās vietās tiek sēti, stādīti 
jauni koki nociršanai, mežs tapis par dzīvo ražotni.”

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas par 
Ilūksti? 
Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Pirmkārt, 
Ilūkste man saistās ar Sporta skolu un treniņiem. Jau 
pamatskolas laikā Eglainē sāku aizrauties ar sportu. 
Sākumā mēģināju tāllēkšanu un augstlēkšanu, darīju visu, 
kas bija iespējams un man pa spēkam. Kādu dienu mūsu 
skolas sporta skolotājs Jānis Jarinovskis pasauca mani pie 
sevis un teica: “Tev tāds vijīgs solis, derētu trenēties!” Es 
atsaucos un sāku trenēties skriešanā vidējās distancēs. 
Kad mācījos pēdējās klasēs, sāku braukāt uz Ilūkstes 
Sporta skolu, uz treniņiem, tās direktors Henrihs 
Slavinskis 

aizrāva mūs ar sporta aktivitātēm un olimpiskajiem ideāliem. 
Tas bija laiks, kad Mehiko notika olimpiskās spēles. Tām es 
rūpīgi sekoju, un lielu daļu rezultātu no manis interesējošajām 
vieglatlētikas disciplīnām zināju no galvas. Piemēram, Jānis 
Lūsis šķēpa mešanā: 91,98 m. Skriešana mani tomēr aizrāva 
visvairāk. Otrkārt, man tuva palikusi Ilūkstes 1. vidusskola, kur 
es mācījos. Katru rītu ar autobusu no Eglaines mēroju ceļu uz 
Ilūksti, lai tur varētu apgūt jaunas zināšanas. Atmiņā palikuši 

man īpaši skolotāji kā skolotāja Gaida 
Bērzone, kas bija mūsu klases 

audzinātāja. Viņa bija īsta skolotāja, ar 
savu pašcieņu un raksturu. Fizikas 

skolotājs Jānis Jankovskis tik 
aizrautīgi mācēja stāstīt par fiziku, ka 

tā kļuva par manu mīļāko skolas 
priekšmetu.” 

Aija Piļka: Atstājot Ilūkstes pusi, 
kur tālāk veda Jūsu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atceroties aizrautību 
ar fiziku vidusskolā, stājoties augstskolā, pat līdz pēdējam brīdim 
biju domājis, ka varētu apgūt kodolfiziku, bet tomēr, nosvēros 
studēt automātiskās vadības sistēmas Rīgas Politehniskajā 
institūtā. Tajā iestājos 1973. gadā, un savu izvēli nenožēloju. 
Toreiz vilināja mākslīgais intelekts, roboti, kibernētika. Man 
likās, ka no minētā, es saņemšu atbildes uz daudziem 
jautājumiem, kas toreiz mani ļoti nodarbināja un interesēja. 
Mācījāmies, strādājām ar pirmajiem kompjūteriem, tās bija lielas 
skaitļojamās mašīnas. Pirmās programmas rakstījām uz garām 
perfolentēm. Tās vajadzēja uz nakti ievietot mašīnās, tās visu 
nakti skaitļoja. Ar perfolentēm bija liela ķēpa, ja vajadzēja ko 
labot, tad nācās tās griezt, ielīmēt gabaliņus ar labojumiem. 
Darba process bija ļoti sarežģīts un nopietns. Tālāk sekoja 
perfokartes. Pirmā programmēšanas valoda, ko apguvām, saucās 
“Algols – 60”, tā darbojās uz skaitļojamās mašīnas “Minsk 22”. 
Šodien to aptvert grūti, bet tie bija pirmsākumi šodienas 
modernajiem datoriem un tehnoloģijām. Mana specialitāte bija 
diezgan pieprasīta, pēc studiju beigām bija dažādas darba 
iespējas. Es izvēlējos Rīgas kuģu remonta rūpnīcas Skaitļošanas 

centru, kurā sākumā strādāju pusgadu par programmētāju, 
vēlāk darbs bija saistīts tieši ar manu iegūto specialitāti. Pēc tam 
pārgāju strādājāt Uzdevumu noformulēšanas, projektēšanas un 
realizācijas grupā (Группа постановки, проектирования и 
внедрения задач). Rūpnīca bija tiešā Maskavas pakļautībā, 
tāpēc darba valoda bija krievu. 

Aija Piļka: Esat absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu kā 
diplomēts automatizēto vadību sistēmu inženieris, kādēļ 
krasi mainījāt ne tikai darbošanās jomu, bet arī attieksmi 
pret dzīvi – tās jēgu, uzskatus? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Man likās, ka kibernētika 
un mākslīgais intelekts būs tas, kas palīdzēs man izzināt 
pasaules būtību, dos atbildes uz manis interesējošiem dzīves 
jēgas jautājumiem. Iestājoties augstskolā, mans mērķis bija 
pabeigt šo augstskolu. Studējot pēdējos kursos, sevišķi5. kursā, 
jau stādījos priekšā, kāds būs mans darbs. Manī brieda 
jautājums: “Ko tālāk?”. Es redzēju, ka tomēr šī joma man nedos 
atbildes uz dzīves jēgas jautājumiem, kas manī bija samilzuši. 
Mācoties institūta pēdējos kursos, manī pamodās interese pret 
humanitāro jomu – kultūru, mākslu, literatūru. Tajā laikā es 
atklāju arī klasisko mūziku. Mani uzaicināja uz Vivaldi “Četri 
gadalaiki” koncertu. Manī notika liels klikšķis. Es atklāju, ka šī 
mūzika ir tik skaista, es pamazām atvēros jaunajai pasaulei. 
Studijas beidzu 1978. gadā. Tā kā es ar savu darbu Rīgas kuģu 
remonta rūpnīcas Skaitļošanas centrā varēju tikt galā ātri, man 
atlika daudz brīva laika. Tas bija kaut kā jāaizpilda. Es sāku 
savas papildus studijas. Meklēju dažādu filozofisku un garīgu 
literatūru, lasīju to. Tajā laikā jau gandrīz neko jēdzīgu jau 
nevarēja atrast. Man bija pieejami materiāli poļu valodā. Izlasīju 
3 sējumos apkopoto “Filozofijas vēsturi”, kas bija sarakstīta ļoti 
labā līmenī. Tā nebija ideoloģizēta. To bija sarakstījis Vladislavs 
Tatarkevičs (Władysław Tatarkiewicz 1886-1980). Filozofijas 
vēsture grāmatā tika atspoguļota sākot no Antīkā laikmeta līdz 
Kārlim Marksam, Frīdriham Engelsam, Ļeņinam un pat Josifam 
Staļinam. Es izlasīju dažādos variantos sarakstīto mākslas 
vēsturi, pirmkārt, jau Rietumu, bet ne tikai. Mākslas vēsturei 
sekoja mūzikas vēsture, visbeidzot ķēros klāt literatūrai. Vienā 
enciklopēdijā, kura bija sarakstīta poļu valodā, atradu 100 
pasaules literatūras pērles. Nu, ja tās ir pērles, tad man tās visas 
ir jāizlasa. Sāku meklēt grāmatas, bet biju pārsteigts, ka no 100 
autoriem, tiku tikai pie kādiem 10. Padomju laikā daudzu autoru 
darbus bija ļoti grūti vai pat neiespējami atrast, jo tie vienkārši 
nebija pieejami.”

Aija Piļka: Kas Jūs aizrāva no literātiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Padomju laikā, šķiet 
studiju beigu posmā, man uzdāvināja grāmatu “Agrā Renesanse”, 
kurā bija Dantes “Jaunā dzīve” un Petrarkas “Soneti”. Soneti 
mani neuzrunāja, bet “Jaunā dzīve” tā, ka lasot dega sirds. Tā kā 
es zināju, ka šī grāmata ir kā priekšvēstnesis, ievads, preambula 
“Dievišķajai komēdijai”, es sāku “Dievišķās komēdijas” 
meklējumus. Kādā Rīgas bibliotēkā atradu latvisko variantu, 
pirmskara tulkojumu. Pārlasīju kādas trīs lappuses un sapratu, 
ka tālāk negribu to lasīt, nebija nekādas garšas. Tad es sameklēju 
šo darbu krievu valodā, to bija iztulkojis literatūras profesors, 
izcils savas jomas pazinējs, Mihails Lozinskis (Михаил 
Лозинский). Šo izcilo tulkojumu viņš pabeidza vācu fašistu 
ielenktajā Ļeņingradā (tagadējā Sanktpēterburga) laikā, kad 
notika vācu artilērijas apšaudes un uzlidojumu laikā tika 
bombardēta pilsēta. Šo tulkojumu bija bauda lasīt, darbs bija 
bagāts arī ar zinātniskiem paskaidrojumiem. Studiju 5. kursā, 
kad sāku pamazām pievērsties humanitārajai jomai, es atsāku 
nodarboties ar sportu, šoreiz apguvu vienu no austrumu cīņas 
mākslām - karatē, kas deva man pieeju arī jogas, budisma, 
hinduisma literatūrai – mācībām un filozofijai. Manī bija slāpes 
pēc patiesības un dzīves jēgas. Tā kā kristietībā biju vīlies, 
mācoties pamatskolā, jo nespēju pāriet no bērnišķīgās ticības uz 
pieaugušo ticības sapratni, es uzskatīju, ka: “Tur jau Patiesības 
nav!”. Meklēju Īsto Patiesību visur citur. Pēc kāda laika manā 
dzīvē notika pavērsiens. Pēc Austrumu reliģiju literatūras 
studēšanas un nopietnas pievēršanās to saturam, kādu vakaru es 
aizgāju gulēt kā neticīgais, bet no rīta pamodos ar tādu sajūtu, ka 
ir atvērušās acis - neziņas, šaubu, meklējumu aizkars bija kritis. 

Pilnīgā apziņā, iekšēji sevī sajutu pārliecību, ka Dievs ir! Es 
intelektuāli biju labi sagatavots. Daudz biju lasījis pretstatā 
padomju laiku uzstādījumiem, ka Ticība ir kaut kas 
nesavienojams ar zinātni. Mans aizspriedums bija atbruņots. Kad 
es sāku ticēt Dieva eksistencei, man bija vēlme Viņu iepazīt! 
Jogas literatūrā aprakstīts: “Ja iesi šo ceļu, sasniegsi dievišķo 
realitāti.” Es ar pilnu sparu sāku trenēties jogā, katru dienu 
nodarbojos ar to, mēģināju caur jogu sasniegt Dievu, bet pēc kāda 
laika iegāju krīzē. Jo vairāk es Viņu centos aizsniegt, jo tālāks no 
Viņa es jutos.”

Aija Piļka: Jūsu aicinājums uz priesterību un kalpošanu 
Dievam un cilvēkiem ir nācis apzināti, mērķtiecīgi, vai 
mērots tāls izzināšanas un meklējumu ceļš?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Neticami, ir pagājusi 
40 gadi. Tas bija 1980. gada oktobra mēnesī… un tagad es esmu 
šeit! Toreiz biju tādā iekšējā krīzē. Sakarā ar šo strupceļu, kurā 
biju nonācis, meklējot īsto Patiesību un Dievu, braucot uz Siguldu 
pastaigāt pa rudenīgām takām, es satiku divus jaunus cilvēkus, 
savus vienaudžus, kas izrādījās ir kristiešu - ekumēņu pagrīdes 
grupas locekļi. Es viņiem teicu, ka: “Meklēju savu Guru, 
Skolotāju!” Viņi atbildēja, ka: “Esam savu ceļu atraduši, mūsu 
Skolotājs ir Jēzus Kristus!” Viņi man piedāvāja pieņemt Jēzu 
Kristu kā savu Skolotāju. Evaņģēliju es jau biju paguvis izlasīt. 
Jēzu Kristu uzskatīju par uzticības cienīgu Personu. Kāpēc lai 
nepamēģinātu? Man nebija ko zaudēt. Rezultāts bija tāds, ka dažu 
mēnešu laikā es atjaunoju saikni ar Baznīcu. Man radās 
nepieciešamība aiziet pie grēksūdzes, ko nebiju darījis diezgan 
ilgi. Es devos uz Rīgas Svētā Alberta baznīcu, un pirmais 
priesteris pie kā piegāju, bija draudzes vikārs Edvards Pavlovskis, 
kas tagad ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes bīskaps. Mums 
izveidojās īpaša saikne, ļoti uzticējos viņam, viņš priekš manis 
veica ļoti labu darbu, ievirzot mani Ticības ceļā. Pēc 
nostrādātajiem četriem gadiem Rīgas Kuģu remonta rūpnīcā 
Vecmīlgrāvī nomainīju darbu, pārgāju strādāt Vecrīgā, 
Rūpniecības un celtniecības bankā, kur biju atbildīgs par tehnisko 
pārkārtošanu. Tajā laikā es kļuvu par kristīgās 
daudzkonfesionālās pagrīdes grupas atbildīgo. Ar visu sirdi es 
sapratu, ka ikdienas darbs ir pienākums, bet mana sirdslieta ir šī 
- darboties šajā ekumēniskajā jomā, palīdzēt cilvēkiem un vest 
viņus pie Dieva. Un es centos to darīt ar visu savu sirdi 10 gadus.  
Kad sākās Atmoda, vairs nevajadzēja slēpties, varēja līst laukā no 
pagrīdes. Vēl pirms tam bija periods, ka mūs vajāja, daži no 
maniem draugiem nonāca cietumā. Pēc deviņu gadu darbības 
kristiešu – ekumēņu grupā, vairāki mani seni paziņas, neatkarīgi 

viens no otra, sāka man uzdot jautājumu: “Kāpēc 
tu nekļūsti par priesteri?” Es jau arī pats par to biju 
sācis domāt aizvien nopietnāk, daudz lasīju par šo 
tēmu, vēlējos skaidrību: “Kāds ir mans aicinājums?” 
1990. gada 8. augustā, sekodams vienas 
pareizticīgās māsas ieteikumam, es devos pie sava 
garīgā tēva Viktora Pentjuša, un uzdevu viņam šo 
jautājumu: “Ko Jūs domājat par šo?” Es biju 
sarakstījis visus argumentus, bija 50% par un 50% 
pret. Notika tā, ka 3 minūšu laikā man viss kļuva 
skaidrs - Dievs mani aicināja par priesteri! Un es 
Viņam pateicu: “Jā!” Pateicoties viņa sacītajam, 
man radās pilnīga skaidrība par manu aicinājumu 
uz priesterību, un es tūlīt arī atbildēju ar savu “Jā!”. 
Tai pašā brīdī sajutu tādu iekšēju mieru un brīvību, 
kādu nekad dzīvē nebiju jutis. Es biju gatavs 
paņemt savu Bībeli padusē, un jautāt: “Kungs, uz 
kurieni man iet?”. Pēc 2 mēnešiem es jau biju Polijā, 
tolaik vienīgajā katoļu universitātē visā sociālisma 
bloka valstīs. Ļubļinas Katoļu Universitātē sāku 
studēt teoloģiju un gatavoties priesterībai. 
Universitātē nostudēju 6 gadus - no 1990. gada līdz 
1996. gadam. Man piedāvāja saīsināt studijas, par 
cik man jau bija augstākā izglītība, bet es atteicos, 
un studēju pilnā apjomā. Mācoties 4. kursā es 
sapratu, ka es savas slāpes pēc zināšanām vēl 
nebūšu apmierinājis 6 gadu laikā. Es to pateicu 
savam priekšniekam, tagadējam Kardinālam 
Jānim Pujatam. Viņš apstiprināja, ka ir iespēja 
turpināt studijas, bet vispirms jāpabeidz esošās, 
jātop iesvētītam par priesteri, un jāpastrādā. 1996. 
gada 16. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 
toreizējais Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis 
Pujats mani ordinēja par priesteri. Pēc 6 gadu 
kalpošanas Latvijā, devos uz Romu, Laterāna 
Pontifikālo Universitāti. Tajā studēju 6 gadus - no 
2002. gada līdz 2008. gadam. Vasarās devos kalpot 
uz Vāciju un Franciju. Papildus studijām 
universitātē no 2005. līdz 2006. gadam biju Romas 
Laterāna Pontifikālās Universitātes studentu 
konventa “Beato Pio IX” direktors. Savu doktora 
darbu rakstīju itāļu valodā. Iepriekš minētā Dantes 
Aligjēri literārā darba “Dievišķā komēdijas” sakarā, 
man prātā ataust spilgts moments - kad Itālijā 

manas studijas tuvojās noslēgumam, pēdējo gadu dzīvoju 
Dolomītos, kalnu pilsētciematiņā Pinzolo, biju jau 
sadraudzējies ar vietējās katoļu baznīcas draudzi. Tā man 
uzdāvināja šī literārā darba oriģinālu trīs sējumos. Grāmatas 
oriģinālvalodu papildina mūsdienu itāļu valodas tulkojums, 
kā arī brīnišķīgas ilustrācijas.”

Aija Piļka: Cik valodas Jūs pārvaldāt?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Es tieku galā ar 7 
- pirmās valodas: latviešu, poļu, krievu, tad seko: itāļu, angļu, 
vācu, franču valodas.”

Aija Piļka: Atgriežoties no Romas, kā noritēja tālākā 
Jūsu darbība jau kā garīdzniekam? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “2008. gada 1. jūlijā 
atgriezos Latvijā. Dažu mēnešu laikā man uzticēja daudz 
pienākumu. Katoļu Garīgajā seminārā veicu Garīgā Tēva 
pienākumus, no 2008. gada līdz 2010. gadam biju Rīgas 
Augstākā Reliģijas zinātņu institūta direktors. Man bija 
divas lielas slodzes, vēl pusslodzi uzņēmos kā palīgs prāvesta 
Edvarda Pavlovska draudzē. Tā pagāja divi gadi. Institūtu 
man izdevās nostabilizēt. Biju jau domājis, ka tagad varēšu 
vairāk pievērsties Garīgā Tēva pienākumiem, bet pēc 2 
nedēļām kā zibens no skaidrām debesīm, 2010. gada 16.jūnijā 
nāca ziņa no Apustuliskā nuncija Luidži Bonazzi par to, ka 
pāvests Benedikts XVI mani ir nozīmējis par nākošo Rīgas 
arhibīskapu metropolītu. Tūlīt arī izrādījās, ka situācija 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ir vēl sliktāka nekā pirms tam bija 
Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Nācās uzrotīt 
piedurknes un ķerties pie Ģimnāzijas glābšanas. Uz šo brīdi 
tā ir nostabilizējusies un attīstās.”

...
2010. gada 21. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, kas ir 
Rīgas arhibīskapa sēdeklis, noritēja jaunā Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva Stankeviča ingress, kas ir svinīga Svētā 
Mise, pirms kuras notiek svinīga ieiešana savā katedrālē un 
kuras laikā norit oficiāla savas diecēzes vadības pārņemšana. 
Ingresa laikā ikviens klātesošais Rīgas arhidiecēzes 
priesteris atjaunoja paklausības solījumu jaunajam savas 
diecēzes virsganam, ieliekot savas rokas viņa rokās. Ingresu 
vadīja jaunieceltais arhibīskaps, piedaloties pensijā 
aizejošajam Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam metropolītam 
Kardinālam Jānim Pujātam, augstākās garīdzniecības kārtas 
pārstāvjiem. Ingresa dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas 
valsts augstākās amatpersonas, ārvalstu vēstnieki un 
diplomātiskā korpusa pārstāvji.

...
Aija Piļka: 2011. gadā esat bijis atzīts par Eiropas Gada 
cilvēku Latvijā. Kas Jūsuprāt ir bijis tas pamats - 
darbs, attieksme ar ko esat iedvesmojis tūkstošiem 
cilvēku Latvijā un Eiropā?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ļoti labi 
norezonēja mans vēstījums par manu kalpošanas mērķi, ko es 
noformulēju ingresa dievkalpojumā, kas aizgāja atklātībā. 
Viena atslēga ir šī: mans aicinājums bija, ir un būs - Latvijas 
garīgā atdzimšana! Vēlos aicināt līdzdarboties šī mērķa 
sasniegšanā ne tikai katoļu, bet arī visas Latvijas konfesijas 
un visus labas gribas cilvēkus. Otra atslēga: mana pieeja 
–dialogs ar visiem, meklējot kopīgo! Ko varam darīt kopā šī 
mērķa sasniegšanai? Savu lomu nospēlēja arī tas, ka es tai 
laikā jau biju Latvijas bīskapu konferences pārstāvis Eiropas 
Savienības Bīskapu konferenču komisijā Briselē (COMECE). 
Šīs Komisijas darbā piedalās viens Latvijas pārstāvis, 
plenārsesijas notiek 2 reizes gadā Briselē. Tāpat pārstāvēju 
Latvijas Bīskapu konferenci arī visas Eiropas Bīskapu 
konferenču padomē (CCEE), tās tikšanās notiek 1 reizi gadā, 
katru reizi citā Eiropas valstī. Pirms 3 gadiem šīs Padomes 

plenārsesija notika Minskā, kur mani ievēlēja par 
Evaņģelizācijas un kultūras komisijas priekšsēdētāju. Tādā 
veidā šajā bīskapu padomē esmu atbildīgs par šo jomu visas 
Eiropas mērogā. Liels svars ir maniem kontaktiem ārpus 
Latvijas, sniedzu intervijas medijiem vairākās svešvalodās, 
tādā veidā reklamējot Latviju un tās atpazīstamību pasaulē. 
Acīmredzot, to visu cilvēki arī novērtēja. Arī mana uz doktora 
darba bāzes itāliski sarakstītā grāmata saucas “Kurp dodas 
Rietumi?”. Tajā es analizēju Rietumu civilizācijā pēdējos 
gadsimtos notiekošos procesus, lai varētu mēģināt prognozēt 
nākotni.”

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu ikdiena pašlaik?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Iekšējā joma: es 
vizitēju draudzes, reizi mēnesī notiek Priesteru konference, 
kurā pulcējas priesteri no visas diecēzes, diezgan regulāri 
sasaucu arī Priesteru padomi, kurā piedalās 12 priesteri un 
kopā ar viņiem izskatām svarīgus tekošos jautājumus. Man ir 
jārūpējas arī par draudzēm, piemēram, ja no ierindas iziet 
kāds garīdznieks vai rodas kādas citas problēmas. Es 
pieņemu apmeklētājus, kuri griežas visvisādos jautājumos. 
Esmu arī Rīgas Augstākā Reliģijas zinātņu institūta un  
Rīgas Katoļu ģimnāzijas valdē. Ārējā joma: ļoti daudz laika 
man aizņem darbs ar medijiem, pie manis griežas ar 
intervijām, nesen ņēmu dalību televīzijas raidījumā “Viens 
pret vienu”. Sadarbojos ar “Radio Marija Latvija”. Mums ir arī 
Informācijas centrs, kurš pārtapis par Katoļu baznīcas 
informācijas aģentūru. Esmu Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda loceklis, iespēju robežās cenšos ņemt dalību akadēmijas 
aktivitātēs. Esmu arī Eiropas Zinātņu un mākslas 
akadēmijas īstenais loceklis. Sēdes pašlaik notiek attālināti.. 
Esmu arī Latvijas Universitātes Padomnieku konventa 
loceklis. Daudz laika aizņem arī saimnieciskie jautājumi. 9 
gadu laikā ir izdevies noorganizēt 3 mūsu lielo ēku 
kompleksu, kas atrodas Rīgā, nosiltināšanu, tie ir: Latvijas 
starpdiecēžu augstākā garīgā semināra ēkas Katoļu ielā 16, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas Ojāra Vācieša ielā 6, kā arī 
Rīgas metropolijas kūrijas ēku komplekss Vecrīgā. Pašreiz 
notiek Sv. Jēkaba katedrāles renovācija. Man jārūpējas, lai 
šīs lietas ietu uz priekšu.” 

Aija Piļka: Kādas ir Jūsu domas par latviešu karavīru 
laikmetu griežos, cik viņš ir bijis drosmīgs, spēcīgs, 
atbildīgs savos pienākumos pret savu Tēvzemi?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Atskatoties 
vēsturē, latviešu karavīrs bijis ar kvalitātes zīmi. Pirmā 
pasaules kara laikā latviešu strēlnieki bija ciets rieksts. Ja 
vajadzēja aizlāpīt kādu caurumu frontes līnijā, sūtīja viņus. 
Dotais uzdevums tika izpildīts. Otrā pasaules kara laikā 
latvieši karoja abās frontes pusēs. Lielāko daļu latviešu 
vācieši savas armijas rindās iesauca piespiedu kārtā. Viņi 
karoja jaudīgi. Arī “meža brāļi” turējās sīksti. Šodienas 
latviešu karavīrs nav zaudējis savu kvalitātes zīmi. Par tiem, 
kas dodas ārvalstu misijās, nav dzirdēts neviens slikts vārds. 
Viņiem pietiek drosmes, ir labā sagatavotības līmenī, var 
integrēties plašākās militārās struktūrās. Viņiem ir 
jāsadarbojas ar citiem, lai vajadzības gadījumā, varētu 
nosargāt Latviju. Es augsti vērtēju mūsu karavīrus. Ik pa 
laikam es tieku aicināts pie mūsu karavīriem, uzrunāju, 
novadu kādu Svētbrīdi. 2 reizes gadā Svētbrīži notiek 
Aizsardzības ministrijā. Man ir ļoti labs kontakts ar 
karavīriem un viņu komandieriem, piemēram, ar Nacionālo 
bruņoto spēku iepriekšējo komandieri ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, tagadējo - ģenerālleitnantu Leonīdu 
Kalniņu. Es piekrītu viņiem, ka: “Karavīriem būtu jābūt kopā 
ar Ticību, tas dotu viņam stiprāku cīņas garu un gatavību 
atdot savu dzīvību par Tēvzemi!”.”

Aija Piļka: Paļāvība uz Dievu - karavīram dod lielāku 
uzticību un pienākuma apziņu pret Tēvzemi? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ja Tev nav ticības 

Mūžīgajai Dzīvei, būs ļoti grūti upurēt savu dzīvību 
Tēvzemes labā. Arī neticīgais var mīlēt savu zemi 
un atdot savu dzīvību. Ticīgam karavīram būs 
dziļāki pamati, motivācija, lielāka brīvības pakāpe 
savas dzīvības atdošanai. Attiecībā uz šo 
jautājumu, es ieteiktu noskatīties ģenerāļa Leonīda 
Kalniņa liecību, ko viņš sniedza Katoļu Baznīcas 
informācijas aģentūrai, kas ir ievietota interneta 
vietnē www.katolis.lv. Šeit var iepazīties ar daudzu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku liecībām. 

Aija Piļka: Kāds ir Jūsu skatījums uz 
mūsdienu jauniešu patriotismu, Tēvzemes 
mīlestību, kā arī uz pašu Ticību? Vai Tā ir 
pietiekoša? Un kas būtu vajadzīgs, lai 
mūsdienu jaunatnē vairāk pieaugtu 
patriotisms pret savu zemi, kā arī 
nostiprinātos garīguma apziņa pret 
Augstāko? Vai interneta tehnoloģijas, 
ikdienas virtuālā dzīve jauniešus nepārvērš 
par svešiniekiem reālajai dzīvei?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs:“Ir 
vairāki šīs problēmas aspekti. Dzīve mainās ne pa 
gadu desmitiem vai pa gadiem. Tehnoloģijas 
attīstās, strauji mainās mentalitāte. Laika gaitā 
nāca komunistiskā ideoloģija, tagad esam Rietumu 
ideoloģijā. Jaunieši ir uz visu atvērti. Viņiem ir 
kārdinājums pielipt pie sava viedtālruņa vai datora 
ekrānā. Attiecībā uz Ticību, ir ļoti svarīgi nākt ar 
atbilstošu piedāvājumu vai pasniegt to jaunietim 
tādās formās, kādas viņam ir tuvas, saprotamas, 
saglabājot galveno būtību un vēstījumu. Mūsdienu 
jaunietis vairs nepieņem Ticību kā pašu par sevi 
saprotamu. Viņš ir kritisks, viņš skatās arī uz to 
personību, kas pie viņa nāk. Līdz ar to, mūsdienu 
jaunietis, ja runājam par Baznīcu, uzstāda 
augstākas prasības nekā tas bija iepriekš. Attiecībā 
uz patriotismu, mūsu Satversme ir laba, bet tā 
netiek iedzīvināta sabiedrībā, ieskaitot skolu, 
mums būtu jāpastiprina Satversmes izglītojošo 
aspektu, tai būtu ļoti labs raksturu veidojošs 
saturs, ja vien to iedzīvinātu. Tas ir nopietns 
trūkums mūsdienu izglītības sistēmā, patriotiskā 
audzināšana ir atstāta novārtā. Un ļoti klibo 

MANS AICINĀJUMS BIJA, IR UN BŪS - 
LATVIJAS GARĪGĀ ATDZIMŠANA!

vērtību izglītība. Par to esmu runājis, tiekoties gan ar 
izglītības ministriem, gan zemāka ranga ierēdņiem, 
esam par to signalizējuši, tā ir vājā vieta, pie tā vajag 
piestrādāt. Jaunieši nav slikti, jaunieši ir citādāki 
nekā agrāk, jo mainās situācija. Paaudzes ļoti 
atšķiras, tas jāņem vērā. Un jāpielāgo savs Vēstījums, 
tas ir jāietērpj mūsdienīgās formās. Vecās metodes 
vairs nav efektīvas. Eiropā ievieš jauninājumus, bet 
atļaujot jauniešiem lielāku brīvību un neprasot 
atbildību, bieži vien var nonākt strupceļā. Nepietiek 
tikai ar izglītību, vajadzīga arī audzināšana. 
Skolotājiem vajadzētu rast pareizo pieeju. Šodienas 
jaunieši ir ar augstākām prasībām. Līdz šim galvenās 
vadlīnijas nav bijušas pareizi sabalansētas, kas atstāj 
negatīvas sekas. Ne jaunieši ir vainīgi, bet tie, kas 
viņus virza. Un otra būtiska problēma ir ģimeņu 
izšķīdināšanās. Tagad drīzāk izņēmums ir stabila 
ģimene, bērni, kuriem ir abi savi vecāki. Tas ļoti 
ietekmē arī cilvēka rakstura nobriešanu. Tas ir ļoti 
slikti, ka bērniem nav abi īstie vecāki, bet pirmais, 
otrais, trešais patēvs vai pamāte. Tas ir ļoti 
destruktīvi. Līdz ar to tas viss jāskatās kompleksā.”

Aija Piļka: Mēs ikkatrs dziedam: “Dievs, svētī 
Latviju!” Šī lūgšana ir pieaugusi pie katra sirds, 
kas mīl Latviju, bet vai lūgšanā ieklausās visa 
mūsdienu Latvijas sabiedrība? 

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ir daudz 
neticīgo, bet viņi to dzied, jo tā ir mūsu himna. Ikkatrs 
- ticīgs vai neticīgs - paceļ savu skatu augšup debesīs. 
Tas ir kā izaicinājums, kas ir tikai pozitīvi. Man nāk 
prātā viena no manām mīļākajām dziesmām - 
“Debesis ir tuvu klāt!”, noklausieties!” 

Aija Piļka: Kā vērtējat Sēlijas katoļu draudžu 
un priesteru darbību? Kas ir lielais ieguvums 
gan Ilūkstes novada, gan Sēlijas kontekstā? 
Kādi ir Jūsuprāt trūkumi? Kā tos novērst?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs:“Vatikāns 
jūs nav aizmirsis. 1995. gadā tika nodibināta Jelgavas 
diecēze. Agrāk viss bija zem Rīgas un Liepājas 
diecēzēm. Sēlija nebija atsevišķi izdalīta. Tagad Sēlija 
kopā ar Zemgali ir atsevišķa diecēze un jums ir savs 
bīskaps Edvards Pavlovskis. Līdz ar to, bīskaps 
atrodas tuvāk un var vairāk celt augšup to Gara dzīvi. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit ir ļoti senas tradīcijas un 
baznīcu, draudžu tīkls, kas tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē.”

Aija Piļka: Kas ir Jūsu Latvija šodien?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs:“Latvija 
šodien atrodas krustcelēs. Pēc neatkarības atgūšanas 
tā strauji pagriezās Rietumu virzienā un sāka 
bezkritiski pieņemt visu, kas nāca no turienes. 
Šobrīd Latvija vēl tikai mēģina saprast savu patieso 
identitāti un misiju pārējo tautu saimē, tai būtu 
jānostiprina savu mugurkaulu. Tomēr mana Latvija 
nav Rietumu civilizācijas nabagais brālis, kuram 
būtu jākaunas par to, kas viņš ir, un jāmokās ar 
mazvērtības kompleksiem. Latvijai būtu jāiet savs 
ceļš un jāapzinās savas gadsimtiem ilgi veidojušās 
garīgās un kultūras vērtības. Mana Latvija ir pērle 
pasaules tautu rotā, tai ir sava neatkārtojama garīgā 
un kultūras identitāte, kuru viņa ir aicināta kopt un 
dalīties tajā ar citām tautām un nācijām. Protams, 
būdama atvērta arī uz citu tautu kultūras un gara 
bagātībām.”

Aija Piļka: Ko novēlat Latvijas jauniešiem, kas 
grasās vai jau atrodas jaunsardzes, mazpulku, 
skautu un gaidu rindās, kā arī jaunajiem 
Latvijas karavīriem, Latvijas šodienas un 
nākotnes sargātājiem un aizstāvjiem?

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs:“Novēlu, 
lai jaunieši neaizmirst par savām saknēm, jo koks 
var būt spēcīgs tad, ja tam ir dziļas saknes, un tas 
spēj spītēt visām vētrām. Mūsu augsne un saknes - tā 
ir Mūsu Zeme, kur dzimušas tradīcijas, izveidojusies 
valoda, tie ir mūsu līdzcilvēki. Apzināties savas 
saknes, arī savas garīgās saknes, jo mums Latvijā ir 
vairāk nekā 800 gadu sena Ticības vēsture. Pati 
lielākā enerģija pasaulē nav atomenerģija, matērijas 
un antimatērijas sadursme, bet tā ir Mīlestība! Un 
Mīlestības avots ir Dievs, Dievišķā realitāte. 
Iesakņojaties šajā Realitātē! No tās izplūst ne 
fiziskais spēks, bet Gara Spēks. Un Gars – ir Dievs 
Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Galvenais ir Gars! Jēzus 
Kristus solīja: “Es jums sūtīšu Svēto Garu 
Iepriecinātāju, pēc savas Augšāmcelšanās!” Līdz ar 
to, nodibinot saikni ar Viņu, mēs saņemam Gara 
Spēku, un Gara Spēks ir noteicošais kaujas laukā!”

Aija Piļka: Jūsu svētība un vēlējums novada 
iedzīvotājiem tuvojošos Valsts svētkos, kā arī 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Viņa Ekselence Zbigņevs Stankevičs: “Ilūkstes 
novadā viens no būtiskākajiem raksturlielumiem ir 
valodu, kultūru, ticību daudzveidība. Es vienmēr 
esmu iestājies par vienotību daudzveidībā. 
Novēlējumu novada cilvēkiem vēlos izteikt ar Sv. 
Augustīna vārdiem: 

“LATVIEŠU KARAVĪRS LAIKMETU GRIEŽOS” – ILŪKSTE ’ 2020

Svinīgā pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” vēsturisko ap-
skatu vadīja ģenerālmajors Juris Zeibārts kopā ar biedrības “Latvijas Ģe-
nerāļu klubs” vadītāju, admirāli   Gaidi Andreju Zeibotu. Ģenerālmajors 
atzīmēja, ka pasākums “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”  ir realizējies 
daudzus gadus, aptverot visus Latvijas novadus. Simboliska ir ceļojošā lāpa, 
kas nesusi gaismu no novada uz novadu.  Katrā novadā aug pasākumu  da-
lībnieku stādīts piemiņas koks.  Viņš uzsvēra, ka: “Tieši 1918. gada – 1920. 
gada karavīri bija tie, kuri cīnījās ar lielu vēlmi par brīvu Latvijas valsti, un 
šo vēlmi padarīja par realitāti.” 

Katra novada, kurā bija noticis pasākums “Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos”  pašvaldību pārstāvji klātesošajiem sniedza savu ieskatu, dalījās 
atmiņās un pateicās biedrībai “Latvijas Ģenerāļu klubs”: “Tas ko jūs da-
rāt – tas ir spēks, šo pasākuma veidošana prasa  daudz enerģijas un laika, 
un pateicoties kluba aktivitātēm, mūsu valsts kļūst stiprāka, patriotiskāka 
un labāka. Lai jums enerģija un spēks turpināt, kopā veidosim mūsu valsti 
stiprāku.”

Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna svinī-
gi nodeva ceļojošo lāpu biedrībai “Latvijas Ģenerāļu klubs” ar cerību, ka: 
“Lāpa reiz atkal uzliesmos jaunām, spēcīgām iecerēm jaunajām paaudzēm 
un Latvijas  nākotnes labā.” Admirālis Gaidis Andrejs Zeibots: “Lāpa ir 
atkal atgriezusies pie mums. Esam domājuši šo tradīciju nepārtraukt pilnī-
gi, bet veidot to jaunā gaismā, tāpēc aicinu uz ideju konkursu – kā jaunos 
apstākļos, rāmjos šo ideju varētu saglabāt?” Ceļojošo lāpu admirālis Gaidis 
Andrejs Zeibots uzticēja Latvijas bruņoto spēku komandiera pārstāvim, bri-
gādes ģenerālim, Zemessardzes komandierim Egilam Leščinskim.

Jaunsardzes centra direktors, pulkvežleitnants Aivis Mirbahs pievieno-
jās pasākuma sveicēju teiktajam un bija gandarīts par paveikto:  “Paldies 
liels par šo sadarbību. Manuprāt ir ļoti izdevies pasākums daudzu gadu ga-
rumā, tagad  jāmeklē jaunas idejas.”  Ilūkstes Jaunsardzes vienības vadī-
tājs Kaspars Kancāns: “Ilūkste var  lepoties ar savu Jaunsardzes vienību, 
gada laikā ir iesaistījušies 120 jaunieši, kuri aktīvi piedalās dažādos pasāku-
mos. Pateicos Jaunsardzes centra vadībai, Ilūkstes novada pašvaldībai un 
Ilūkstes Raiņa vidusskolai par atbalstu. Augsim Latvijai!”  

Svinīgais 10 gades pasākums “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” no-
slēdzās ar muzikālu priekšnesumu, ko sniedza Zemessardzes orķestra vokā-
li instrumentālais ansamblis, vecākās zemessardzes Ingas Meijeres vadībā.

“Es esmu gandarīts un pateicos jums visiem par to, ka 
kopā ar mums  biedrību “Latvijas Ģenerāļu klubs” plā-
nojāt, organizējāt un realizējāt šo ideju, jo viens no mūsu 
galvenajiem mērķiem bija – apvienot mūs visus kopīgam 
darbam – Latvijas valsts struktūras kā:  Latvijas bruņo-
tie spēki, Valsts Robežsardzes dienests, Valsts policija, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas jau-
niešu organizācijas – jaunsargi,  skauti un gaidas, maz-
pulki, skolu jaunatne, lai kopā varētu ko izdarīt Latvijas 
labā, un mums tas izdevās! Galarezultāts ir ļoti skaists!

/Admirālis Gaidis Andrejs Zeibots/

Atbalstīsim savu valsti, ar cieņu uzlūkosim savu karogu ne tikai svētku  
reizēs, izjutīsim savu atbildību par savu zemi gan politiskā, gan cilvēciskā 
līmenī, cienīsim mūsu brīvības cīnītāju devumu un priecāsimies par mūsu 
cilvēkiem! Saudzēsim cits citu, jo tikai kopā esot, darbojoties, nenosodot, 
bet atbalstot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder – mūsu valsti 
Latviju. Neskatoties uz visu, kas tagad notiek ārā, apkārtējā pasaulē, lai jūs 
ieskauj miers, savstarpējā cieņa un mīlestība.  

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aija Piļka

Īpašs paldies Latvijas Kara muzejam 
un personīgi Klāvam Zariņam par vēsturisko fotogrāfiju apkopojumu
speciāli pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” fona atspoguļoju-
mam.

Kara ministrs ģenerālis Rūdolfs Bangerskis viesojas pie gaidām. 
1927. gads. Foto:  Latvijas Kara muzejs.

Foto: www.nra.lv
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DOME

PAR DOMES SĒDĒM OKTOBRĪ

2020. gada 19. oktobrī  Ilūkstes novada domes  ārkārtas sēdē
Nr. 14  tika izskatīti  3 jautājumi un pieņemti lēmumi.                                                                      

1. Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr. 94 “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un 
atalgojuma noteikšanu”. 

2. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta  
“Bebrenes veterinārās klīnikas ēkas remontdarbu būvniecības ieceres 
dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai. 

3. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas kopmītņu ēkas 
remontdarbi, tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un 
būvniecība” īstenošanai. 

Īsumā par Ilūkstes novada domē pieņemtajiem lēmumiem
Pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, novada dome nolēma ar  2020. gada  1. novembri izdarīt 
grozījumus 2019. gada 28. marta Ilūkstes novada domes lēmumā Nr. 94 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību 
un atalgojuma noteikšanu”. Papildināt to ar pielikumu “Ilūkstes kultūras 
un mākslas centra amata vienību un amatalgu saraksts”.

lll
Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīcijas projektu  “Bebrenes 
veterinārās klīnikas ēkas remontdarbu būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”. Projekta rezultātā tiks veikti 
veterinārās klīnikas ēkas remontdarbi un līgumu kopējā summa  sastādītu  
EUR 397 360,42 . Projektu plānots īstenot 2020. - 2021. gadā. Pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 
27. punktiem, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Likuma par 
budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, “Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas likuma” 24. pantu un Ministru kabineta 
14.07.2020. noteikumu Nr. 456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, 
kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās  situācijas ietekmes 
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, novada dome 
nolēma ņemt pašvaldības investīciju projekta  “Bebrenes veterinārās 
klīnikas ēkas remontdarbu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu 
EUR 225 000,00 apmērā  uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. 
Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta “Bebrenes 
veterinārās klīnikas ēkas remontdarbu būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai EUR 172 360,42 
apmērā nodrošināt no pašvaldības finanšu līdzekļiem. Paredzēt 
aizņēmuma izņemšanu 2021.gadā. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu 
garantēt no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kontroli par 
lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei un Finanšu nodaļai. 

lll
Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīcijas projektu  “Bebrenes 
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas kopmītņu ēkas remontdarbi, 
tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”. 
Projekta rezultātā tiks veikts sieviešu, vīriešu dušas telpu un koplietošanas 
tualetes telpas pārplānošana un remonts un līgumu kopējā summa  sastādītu  
EUR 96 196,56. Projektu plānots īstenot 2020. - 2021. gadā. Pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 
27. punktiem, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Likuma par 
budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, “Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas likuma” 24. pantu un Ministru kabineta 
14.07.2020. noteikumu Nr. 456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, 
kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes 
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, novada dome 
nolēma ņemt pašvaldības investīciju projekta “Bebrenes vispārizglītojošās 
un profesionālās vidusskolas kopmītņu ēkas remontdarbi, tehniskās 
dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai 
Valsts Kasē aizņēmumu EUR 72 147,42  apmērā  uz 20 gadiem ar atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem. Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
investīciju projekta  “Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas kopmītņu ēkas remontdarbi, tehniskās dokumentācijas 
izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai EUR 24 049,14 
apmērā nodrošināt no pašvaldības finanšu līdzekļiem. Paredzēt 
aizņēmuma izņemšanu 2021. gadā. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu 

garantēt no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kontroli par 
lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei un Finanšu nodaļai. 

2020. gada 29. oktobrī  Ilūkstes novada domes  ārkārtas sēdē
Nr. 15  tika izskatīti  43 jautājumi un pieņemti lēmumi. 
                                                                     
1. Par pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi 9 mēnešos. 
2. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. 
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu. 
4. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilūkstes 

pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” telpu remonts” īstenošanai. 
5. Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra, Brīvības iela 12, Ilūkste ieejas 

maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi. 
6. Par grozījumiem 27.06.2019. domes lēmumā Nr. 168 “Par Ilūkstes 

novada Sporta skolas maksas pakalpojumu cenrādi”. 
7. Par Pilskalnes pagasta atpūtas mājas “Dubezers” un Doļnajas kultūras 

nama maksas pakalpojumu cenrādi. 
8. Par dabas liegumā  “Pilskalnes Siguldiņa” maksas pakalpojumu 

noteikšanu. 
9. Par Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes kultūras un tūrisma 

maksas pakalpojumu cenrādi. 
10. Par nedzīvojamo telpu Tirgus laukumā 20, Subatē nomas maksas 

cenrādi. 
11. Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr. 94 

“Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata 
vienību un atalgojuma noteikšanu”.

12. Par telpu nomas maksu Brīvības ielā 13, Ilūkstē. 
13. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 
2020. gada budžetu”. 

14. Par pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma 
aģentūra” likvidāciju.

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 7, Ilūkstē 
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 9A, Ilūkstē 
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 11A, Ilūkstē 
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu iela 2, Ilūkstē atsavināšanu. 
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Graudiņi”, Šēderes pagastā 

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
20. Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10B - 20, Ilūkstē nodošanu 

atsavināšanai. 
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Alejas iela 5, Šēderē nodošanu 

atsavināšanai. 
22. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Veczemnieki 1” Šēderes 

pagastā nodošanu atsavināšanai. 
23. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Laime 10”, Šēderes 

pagastā iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai. 
24. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Laime 23” Šēderes pagastā 

nodošanu atsavināšanai. 
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausmas 1” Bebrenes pagastā 

nodošanu atsavināšanai. 
26. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Prodes pagastā nodošanu 

atsavināšanai. 
27. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu 

Ilūkstes novadā.
29. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim 

“Ziemeļi”1 Bebrenes pagastā.
30. Par dzīvojamās mājas Pilskalnes iela 8, Ilūkstē pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu dzīvokļu īpašniekiem. 
31. Par valsts nekustamo īpašumu Avotu iela 21A un Avotu iela 21B, 

Ilūkstē apvienošanu.
32. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Pūpoli” Dvietes 

pagastā, nosaukuma un adreses “Dīķmalas” piešķiršanu. 
33. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vāverītes” 

Pilskalnes pagastā, nosaukuma un adreses “Ainavas” piešķiršanu. 
34. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Bebrenes pagastā. 
35. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu 

Pilskalnes pagastā. 
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36. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. 
37. Par iznomāto platību precizēšanu Ilūkstē un Subatē. 
38. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. 
39. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. 
40. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu 

Eglaines pagastā. 
41. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. 
42. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. 
43. Par adrešu likvidēšanu Ilūkstes pilsētā. 

Īsumā par Ilūkstes novada domē pieņemtajiem lēmumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 26.10.2020. atzinumu (prot. 
Nr. 11, 3.§) par nepieciešamību atbalstīt un piešķirt papildus finanšu 
līdzekļus EUR 800,00 Subates Romas katoļu draudzei jaunas krāsns 
izbūvei draudzes lūgšanu namā, novada dome nolēma piešķirt papildus 
finansējumu EUR 800,00 no pašvaldības 2020. gada budžeta rezerves 
fonda Subates Romas katoļu draudzei krāsns izbūvei. Pamatojoties uz 
augstāk minēto,   atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 
budžetu”. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21. pantu un ņemot 

vērā Finanšu komitejas 26.10.2020. atzinumu (prot. Nr.11, 2.§) par 
nepieciešamību novirzīt finanšu līdzekļus Bebrenes komunālai saimniecībai 
EUR 595,41 jauna krūmgrieža (OLEO MAC BC550 MASTER) iegādei un 
EUR  4 416,50 jauna zāles pļāvēja traktora (STIHL RT6127ZL) iegādei, 
novada dome nolēma  
novirzīt finanšu līdzekļus EUR 5 013,00 no pārējiem projektu realizācijai 
paredzētiem finanšu līdzekļiem: Bebrenes komunālai saimniecībai EUR 
596,00 krūmgrieža (OLEO MAC BC550 MASTER) iegādei; Bebrenes 
komunālai saimniecībai EUR 4417,00 jauna zāles pļāvēja traktora (STIHL 
RT6127ZL) iegādei. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus 
grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada budžetu“. Kontroli par šī lēmuma 
izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

lll
Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīcijas projektu  

“Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” telpu remonts”. 
Projekta rezultātā tiks veikti iestādes iekštelpu remontdarbi  un līgumu 
kopējā summa  sastādītu  EUR 108 609,79. Projektu plānots īstenot 
2020. - 2021. gadā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 
4. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par pašvaldību 
budžetiem” 22. pantu, likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 
piekto daļu, “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 24. 
pantu un Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr. 456 “Noteikumi 
par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu 
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 
Covid-19 izplatību”, novada dome nolēma ņemt pašvaldības investīciju 
projekta  “Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” telpu 
remonts” īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu EUR 81 457,35 apmērā uz 
20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. Ilūkstes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu investīciju projekta  “Ilūkstes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zvaniņš” telpu remonts” īstenošanai EUR 27 152,44 apmērā 
nodrošināt no pašvaldības finanšu līdzekļiem. Paredzēt aizņēmuma 
izņemšanu 2021.gadā. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt no Ilūkstes 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
izpilddirektorei un Finanšu nodaļai. 

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

14. punkta  g) apakšpunktu,  27. punktu, ievērojot 24.09.2015. pašvaldības 
noteikumus Nr. 4/2015  “Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kā arī Finanšu 
komitejas 26.10.2020. atzinumu (prot. Nr. 11, 7.§), novada dome nolēma 
apstiprināt ar 2020. gada 1. novembri Pilskalnes pagasta Atpūtas mājas 
“Dubezers” un Doļnajas kultūras nama (Centrālā iela 11, Pilskalnes 
pagasts) maksas pakalpojumu cenrādi. Samazināt maksu 30% apmērā par 
vienu diennakti viesu skaitam līdz 30 personām Atpūtas mājas “Dubezers” 

svinību telpas izmantošanai. Noteikt, ka iegūtie finanšu līdzekļi par 
maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības bankas 
norēķinu kontā vai iemaksāti skaidrā naudā pašvaldības kasē. Ar lēmuma 
spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem visus iepriekšējos  
lēmumus, kas attiecināmi uz minēto jomu. Kontroli par lēmuma izpildi 
uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldniecei.                            .

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. 

punkta b apakšpunktu un 27. punktu un Ministru kabineta 20.02.2018. 
noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 
3. nodaļu, 73. un 76. Punktiem, un ņemot vērā Finanšu komitejas 
26.10.2020. atzinumu (prot. Nr. 11, 5.§), novada dome nolēma noteikt 
Ilūkstes kultūras un mākslas centrā,  Brīvības ielā 12, Ilūkstē, rīkotajos 
pasākumos  ieejas maksu (biļetes cenu) no 1,00 EUR, ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli. Ņemot vērā augstāk minēto, ieejas maksas (biļetes cenas) 
maksas robežu noteikt Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītājai, 
izvērtējot katra pasākuma nozīmīgumu un mākslinieku reitingu. Ilūkstes 
kultūras un mākslas centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, noteikt šādu telpu 
nomas maksu par vienu stundu: lekciju telpas izmantošana 7,00 EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa; kafejnīcas un foajē izmantošana 10,00 EUR 
bez pievienotās vērtības nodokļa; mazās zāles un foajē izmantošana 15,00 
EUR bez pievienotās vērtības nodokļa; lielās zāles un foajē izmantošana 
20,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. No nomas maksas Ilūkstes 
kultūras un mākslas centrā atbrīvoti: labdarības pasākumu rīkotāji, 
IIūkstes novada pašvaldības iestādes, Latvijas Sarkanā Krusta un invalīdu 
biedrības, reliģiskās organizācijas.  Pasākuma rīkotājam rīkotā pasākuma 
datumu un laiku pieteikt Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītājam 
vismaz divas nedēļas iepriekš pirms rīkotā pasākuma datuma. Noteikt, ka 
iegūtie līdzekļi par maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti Ilūkstes novada 
pašvaldības bankas norēķinu kontā vai iemaksāti skaidrā naudā pašvaldības 
kasē un izmantoti Ilūkstes kultūras un mākslas centra vajadzībām. Šī 
lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītājai. 
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai. Lēmums stājas spēkā 
ar tā pieņemšanas brīdi.

lll
               Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
14. punkta b apakšpunktu, 27. punktu un Ministru kabineta 20.02.2018. 
noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 
3. nodaļu, 73. un 76. punktiem, kā arī ņemot vērā 26.10.2020. Finanšu 
komitejas atzinumu (prot. Nr. 11, 8.§),  novada dome nolēma noteikt 
dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” maksas pakalpojumu maksu. Noteikt 
dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” bezmaksas apmeklēšanas tiesības 
sekojošām iedzīvotāju kategorijām: invalīdiem, pansionātu iemītniekiem. 
Ilūkstes novada izglītības iestādēm (piedaloties talkās, uzkopšanos darbos), 
bērniem līdz skolas vecumam. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti 
Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā un izmantoti Pilskalnes pagasta 
tūrisma vajadzībām. Uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes kasierei nodrošināt 
ieņēmumu uzskaiti.  Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. novembri. 
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldniecei.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

14. punkta b apakšpunktu un 27. punktu un Ministru kabineta 20.02.2018. 
noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 
3. nodaļu, 73. un 76. punktiem, novada dome nolēma Subates kultūras 
namā, Tirgus laukumā 19, Subatē, noteikt lielās zāles un foajē nomas 
maksu par vienu stundu 8,26 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Noteikt ekskursijas “Subate laiku lokos” gida maksas pakalpojumu 
maksu no 2,00 EUR līdz 2,50 EUR stundām. Noteikt, ka iegūtie finanšu 
līdzekļi tiek ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības bankas norēķinu kontā 
vai iemaksāti skaidrā naudā pašvaldības kasē. Šī lēmuma izpildi uzdot 
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldniecei. Kontroli par lēmuma 
izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

lll
          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta b apakšpunktu un Ministru 
kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas 
iznomāšanas noteikumi” 3. nodaļu, 73. un 76. Punktiem, un ņemot vērā 
26.10.2020. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr. 11, 10.§), novada dome 
nolēma noteikt ar 2020. gada 1. novembri Tirgus laukumā 20, Subatē, 

DOME
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nedzīvojamo telpu nomas maksu par vienu kvadrātmetru mēnesī EUR 1,42 
bez pievienotās vērtības nodokļa. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi par nomas  
maksu tiek ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības bankas norēķinu kontā 
vai iemaksāti skaidrā naudā pašvaldības kasē. Šī lēmuma izpildi uzdot 
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldniecei. Kontroli par lēmuma 
izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

lll
Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumu, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 8. punktu, Publisko aģentūru likuma 19. panta 
otro daļu, kas nosaka, ka likvidējot pašvaldības aģentūru, pašvaldības 
dome izvērtē tās  likvidēšanas nepieciešamību atkarībā no lietderīguma, 
efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem 
pamatprincipiem, Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 
“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 158.1. punktu, un 
ņemot vērā Finanšu komitejas 26.10.2020. atzinumu (prot.Nr. 11, 14.F§) 
par pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” 
likvidāciju, novada dome nolēma likvidēt pašvaldības aģentūru 
“Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra”, reģ. Nr.40900027765, 
juridiskā adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads. Noteikt, ka 
pašvaldības iestāde “Ilūkstes novada kultūras un mākslas centrs”,  reģ. Nr. 
90012817725, juridiskā adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, 
LV-5447, ir pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma 
aģentūra” tiesību, saistību, funkciju un mantas pārņēmēja. Šī lēmuma 
punktā minēto likvidāciju veikt 2020. gada 3.novembrī. Kontroli par šī 

lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei. Apstiprināt Saistošos 
noteikumus Nr.7/2020 “Par 09.10.2018. saistošo noteikumu Nr.9/2018 
“Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras nolikums” un 21.05.2019. 
saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma 
aģentūras maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

lll
Ņemot vērā to, ka COVID-19 izplatība Latvijā arvien vairāk 

palielinās un pašvaldība ir pārtraukusi apmeklētāju apkalpošanu klātienē, 
zūd iespēja nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) pašvaldības kasēs 
skaidrā naudā, kas ir ļoti aktuāli vecāka gadagājuma cilvēkiem, līdz ar to 
būtu lietderīgi NĪN nomaksas termiņu atkārtoti pārcelt uz vēlāku laiku. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 4. 
punktu, likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 
5. pantu,  novada dome nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksas termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim. Lēmums stājas spēkā ar 
tā pieņemšanas brīdi. 

 
Informāciju  par Ilūkstes novada domē 
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Aija Piļka
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STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS NODAĻA

IEGULDĪJUMS NĀKOTNĒ
Ir noslēgušies būvdarbi  SAM 5.6.2. projektam Nr.5.6.2.0/17/I/035 

“Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas 
un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” (MK 2015.gada 10.novem-
bra noteikumi Nr.645).

Projekta ietvaros ir attīrīta degradēta teritorija, izveidoti būv-
laukumi tālākai saimnieciskai darbībai, izbūvēti pievedceļi un 
ierīkots ielu apgaismojums no šosejas atzara līdz industriālajai 
zonai.

15. oktobra saulainā pēcpusdienā izbūvētās industriālās terito-
rijas atklāšanas pasākumā tika svinīgi iebetonēta kapsula ar vēs-
tījumu nākamajām paaudzēm par jaunas ražotnes izveidošanu, 
kas veicinās reģiona attīstību, dos ieguldījumu Latvijas ekonomi-
kā un radīs jaunas darba vietas. Kapsulu ar vēsturisko vēstījumu 
jaunā uzņēmuma pamatos iebetonēja uzņēmuma SIA “ Iron DNA 
Construction” prokūriste Paula Hvesko, Ilūkstes novada domes 
priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Daugavpils novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Kucins, Latgales plānošanas reģiona Attīstības 
padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Latgales plānošanas 
reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne. Gandarī-
jumu par paveikto izteica arī Guntars Strods, SIA “Ceļi un tilti” 
būvdarbu vadītājs. Pasākumā piedalījās arī Ilūkstes novada paš-
valdības pārstāvji, jaunā uzņēmuma vadības pārstāvji, būvdarbu 
veicēji un mediju pārstāvji.
Projekta iesniedzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldība 
Projekta Sadarbības partneris: Ilūkstes novada pašvaldība.
Projekta plānotās izmaksas: Ilūkstes novada pašvaldības projekta 
kopējās izmaksas sastāda 2 547 882,00 EUR, ERAF finansējums 
81,29% - 2 071 143,98 EUR 
Projekta īstenošanas ilgums: 2019.gada jūlijs - 2021.gada marts

Stratēģiskās plānošanas nodaļa
Kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm iebetonēša-

na un projekta būvdarbu pieņemšanas pasākums


