Ievads
Reliģiskās organizācijas „Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes” reģ. nr. LV
90000298831 kultūras mantojuma objekta „Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca” kadastra nr.
90010040601, Darbības programma ir izstrādāta pamatojoties uz MK 2009.gada 30.jūnija
noteikumu Nr.675 par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.3.3. aktivitāti „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 21.2.18.apakšpunktā
minēto prasību „projekta iesniedzējiem, iesniedzot projekta iesniegumu, jāizstrādā DP atbilstoši
atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai par objekta DP izstrādi.”
Šī darbības programma ir izstrādāta saskaņā ar LR Kultūras ministrijas izdotajiem
iekšējiem noteikumiem Nr. 5.1. – 22. – 2, 2014.31.03., “Darbības plāna sagatavošanas metodika
kultūras mantojuma objektam 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu
privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā
izmantošanā” piektās un sestās kārtas projektu iesniegumu sagatavošanai”, kas publicēti mājas
lapā www.km.gov.lv
19.03.2014. Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes padome lēma par nodibinājuma
„Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds“ priekšlikumu piedalīties LR
Kultūras ministrijas plānotajā 3.4.3.3. aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu
privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā
izmantošanā” piektās kārtas projektu iesniegumu konkursā. Draudzes padome deleģē Fondam
sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami iesniegšanai LR Kultūras
ministrijā paredzētajā termiņā.
08.05.2014. Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes padome apstiprināja nodibinājuma
„Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds“ izstrādāto kultūras mantojuma
objekta „Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca” Darbības programmu, kā arī projekta
pieteikumu un pielikumus.
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1.

Esošās situācijas analīze – Kultūras mantojuma objekta organizācijas

apraksts

1.1.

Kultūras mantojuma objekta darbības pilnvarojums

Reliģiskās organizācijas „Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes” īpašumā atrodas zemes
gabals 2584 kv.v. pilsētas vēsturiskajā centra pilsētbūvniecības pieminekļa zonā uz kura atrodas
7 ēkas, no kurām lielākā un nozīmīgākā – Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca ar kadastra nr.
90010040601.1 Šīs būves pēdējais ekspluatācijas uzsākšanas gads ir 1865.2 Taču baznīcas
pamatapjoms (draudzes telpa ar divslīpju jumtu un torņa daļa) uzcelta laika posmā no 1644.–
1687.gadam.3 Tā tiek uzskatīta par senāko mūra celtni Tukuma pilsētā, kas funkcionē atbilstoši
savam sākotnējam mērķim. Tam ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss, kā to
apliecina ieraksts nr. 6843. Kultūras pieminekļu reģistrā4. Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca
ir sabiedriski nozīmīgs objekts, jo saskaņā ar Vispārīgos būvnormatīvos sniegto definīciju5, tā
spēj pulcēt vienlaicīgi vairāk nekā 100 cilvēkus – tai ir 264 sēdvietas un 168 papildvietas
balkonā, tai ir tornis (30m), kas redzams pilsētas siluetā, kopējā būves platība 741.5 kv.m.6 Ēka
atrodas Tukuma pilsētas centrālajā laukumā, ir publiski redzama no ārpuses. Kancelejas darba
laikā (piecas dienas nedēļā, astoņas stundas) baznīca ir pieejama jebkuram apmeklētājam
griežoties kancelejā personīgi vai kontaktējoties pa tālruni vai e–pastu, kas norādīti draudzes
mājas lapā www.tukumabaznica.lv. Laika periodā no maija līdz septembrim var doties
nepastarpināti uz baznīcu, jo tā ir atvērta jebkuram apmeklētājam, kur jūs sagaidīs dežurants
mājas lapā norādītajos darba laikos.
Kultūras mantojuma objekta – dievnama – definīcija ir sniegta Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas likumā7, kur 1.p.2.5. sacīts: „Dievnams – celtne, kas ir būvēta vai pielāgota
dievkalpojumu noturēšanai”. Šī likuma 7. pants nosaka, ka: „(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā
vai valdījumā esošo kultūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu. (2) Valsts un pašvaldības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros piedalās Baznīcas īpašumā vai
valdījumā esošu kultūras pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā. (3) Baznīcai ir pienākums
ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā
pieejamību sabiedrības apskatei Baznīcas noteiktajā kārtībā.”
1

Zemesgrāmatas apliecība nodalījuma nr. 100000146351.
Tehniskās inventarizācijas lieta nr. 90010040601001–02, veikta 07/06/2002
3
Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, SIA AIG, 2013., 15.lpp.
4
Latvijas Vēstnesī 375/380 (1436/1441), 18.12.1998.
5
1997.gada 1.aprīļa MK noteikumi Nr.112 , 24.p.
6
Tehniskās inventarizācijas lieta nr. 90010040601001–02, veikta 07/06/2002
7
LR Saeima, 2008.20.11
2
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Minētās likuma normas attiecas arī uz Tukuma evaņģēliski luterisko draudzi un tās
īpašumā esošo dievnamu – kultūras mantojuma objektu, jo Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas sastāvdaļa (LELB).8 Saskaņā ar Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Satversmes9 1. 11. punktu: „Draudze – LELB vietējā struktūrvienība, kas
savā teritorijā manifestē LELB klātbūtni un īsteno tās misiju” un 3. Punktu: „LELB mazākā
vienība ir draudze”. Attiecībā uz draudzēm piederošiem īpašumiem, LELB Satversme nosaka,
ka: “Visi LELB un tās draudzēm vai to dibinātām iestādēm dāvināti, mantoti, pirkti vai citādā
veidā iegūti kustami un nekustami īpašumi, kā arī kapitāli (aktīvi) ir vienlaicīgi arī visas LELB
kopējais īpašums. LELB kopējais īpašums ir gadsimtiem veidojies ar LELB, to draudžu un to
locekļu darbu un no ziedojumiem, kā arī iegūts, noslēdzot dažādus civiltiesiskus darījumus, vai
mantošanas ceļā.” 10 Par īpašumu pārvaldīšanu LELB Satversme nosaka: „LELB, tās draudzes un
to dibinātās iestādes kā atsevišķi īpašuma tiesību subjekti var tiem piederošo lietu pārvaldīt.” 11
Savukārt LELB likums nosaka, ka: „Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu
kārtībā nav atsavināmi. Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst
piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.”12
Līdz ar to, Tukuma evaņģēliski luteriskā draudzes īpašumā esošā kultūras mantojuma
objekta, Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, sabiedriski nozīmīgās būves – Tukuma
evaņģēliski luteriskās baznīcas – apsaimniekošana, renovācija vai restaurācija norit saskaņā ar
ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī LELB iekšējiem normatīvajiem aktiem – LELB Satversmi,
instrukcijām un draudzes nolikumu.
Šī kultūras mantojuma objekta primārā funkcija ir – darboties kā dievnamam
dievkalpojumu noturēšanai, sekundārā – būt pieejamai sabiedrībai, rīkojot valsts nozīmes un
kultūras pasākumus. Savā līdzšinējā darbībā abas šīs funkcijas Tukuma evaņģēliski luteriskā
baznīca ir spējusi veiksmīgi apvienot.
Saskaņā ar draudzes nolikumu, Tukuma evaņģēliski
luteriskajā draudzē notiek
dievkalpojumi, svētdarbības (kristības, iesvētības, laulības, izvadīšanas, dažādas iesvētīšanas,
u.c.). Šīs ceremonijas notiek saskaņā ar LELB noteikto kārtību.13 Tukuma evaņģēliski
luteriskajā baznīcā vien gada laikā tiek noturēti 54 regulārie svētdienas dievkalpojumi ar vai bez
svēto vakarēdienu (vidējais apmeklējums 120 cilvēki), 12 īpašie dievkalpojumi dažādām
mērķauditorijām (jauniešu, bērnu, veco ļaužu, bērnu invalīdu vecākiem, utt.) vidējais
8

Tukuma ev. luteriskās draudzes nolikuma 2. punkts (Nolikums apstiprināts 2002. gada 3. februāra kopsapulcē, reģ.
LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē 2002. gada 6. septembrī)
9
Apstiprināta LELB 23.Sinodē 2007.gada 5.jūnijā
10
LELB satversmes 50. pants
11
LELB Satversmes 52. pants
12
LELB likums 2. un 3. pants
13
Tukuma ev. luteriskās draudzes nolikuma 6.punkts
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apmeklējums 43 cilvēki), 20 kristību dievkalpojumi (vidējais apmeklējums 25 cilvēki), 2
iesvētību dievkalpojumi (vidējais apmeklējums 250 cilvēki), 12 laulību dievkalpojumi (vidējais
apmeklējums 50 cilvēki), atsevišķos gadījumos (3 gadā) mirušo izvadīšana no baznīcas (50
cilvēki vidējais apmeklējums).
Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes organizētie valsts nozīmes un kultūras pasākumi
ir bijuši būtisks papildinājums novada pašvaldības piedāvātajam kultūras pasākumu grozam – no
2011.gada draudze baznīcā rīko speciālus piedāvājumus Muzeja nakts tematikai (vidēji 400 –
1000 apmeklētāji). Katru gadu baznīcā rīko vidēji 3 – 4 akadēmiskās mūzikas koncertus, kā arī
regulāru profesionālo mūziķu piedalīšanos Adventa un Gavēņa laika dievkalpojumos ar mūzikas
skaņdarbiem papildus draudzes mūzikai. Draudze rīko ekumēniskos 18. novembra
dievkalpojumus (100 cilvēki), īpaši nozīmīgs pasākums novada kultūras dzīvē 2013. gadā bija
par tautas līdzekļiem saziedotā zvana atjaunošanas svētki (250 cilvēki), 2012. gadā plaši tika
svinēta baznīcas 445 gadu jubileja (500 cilvēki). Draudzē kopumā notiek atbalsta pasākumi (gan
atbalsta grupas, gan Bībeles stundas un aizlūgšanas, nakts pasākumi, nometnes, darbojas zupas
virtuve un diakonija) dažādām sociālajām grupām un mērķauditorijām (veciem ļaudīm,
jauniešiem, vecākiem ar bērniem invalīdiem, bērniem, jaunajām māmiņām, bezdarbniekiem,
alkoholiķiem), tādējādi tiek veikta nozīmīga sociāla funkcija, kas citādi ir pašvaldības atbildība.
Lai veicinātu baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu, kā arī attīstītu kultūras mantojuma
pieejamību, izmantošanu kultūras pasākumiem, 2013. gadā Tukuma evaņģēliski luteriskā
draudze nodibināja nodibinājumu „Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds”
apvienojot draudzes locekļus – būvniecības speciālistus, projektu speciālistus, kultūras
darbiniekus, uzņēmējus. Draudze deleģēja fondam ideju ģenerēšanas, priekšlikumu izstrādi,
konsultācijas, projektu izstrādi, finansējuma piesaisti fonda mērķu sasniegšanai. Šīs sadarbības
rezultātā jau ir izstrādāti divi projekti finansējuma piesaistei. Fonds darbojas saskaņā ar
statūtiem, kas apstiprināti Uzņēmumu reģistrā.

1.2.
Kultūras mantojuma objekta vadības modeļa un organizatoriskās struktūras
definēšana un raksturojums
Kultūras mantojuma objekta „Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīca” pārvaldīšana notiek
atbilstoši reliģiskās organizācijas „Tukuma evaņģēliski luteriskās draudze” nolikumam, Latvijas
evaņģēliski luteriskās Baznīcas Satversmei un LR likumdošanai, kā arī sadarbībā ar
nodibinājumu „Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds”.
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Pārvaldes funkcija

LELB Virsvalde ir Latvijas Sinodes apstiprināta Sinodes izpildinstitūcija. LELB
Virsvaldes uzdevumu un pilnvaras attiecībā uz īpašumiem ir noteiktas LELB Satversmē un
LELB Likumā. Saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem, LELB Virsvaldes uzdevums ir:
„Pārvaldīt un uzturēt kārtībā LELB īpašumus, pārraudzīt LELB diakonijas, misijas un citas
iestādes (...); lemt jautājumus par draudžu un LELB nekustamo īpašumu atbilstoši Satversmes 3.
nodaļas prasībām”.14
Draudzes padome ir draudzes augstākā lēmējinstitūcija 11 cilvēku sastāvā, kuru uz 3
gadiem ievēl draudzes kopsapulce. Saskaņā ar LELB Satversmi un draudzes nolikumu, draudzes
padomes kompetencē ir noteikt draudzes īpašumu lietošanas un pārvaldīšanas kārtību15, pieņemt
lēmumus par draudzes īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, taču šis lēmums ir
jāapstiprina LELB Virsvaldei. 16 LELB Satversme arī nosaka, ka „LELB un to draudžu un to
iestāžu kā īpašnieku pienākums ir pārvaldīt īpašumus ar pienācīgu rūpību, izmantojot visus
14

LELB Satversme 81.p.
LELB Satversmes 37. pants
16
LELB Satversmes 53.pants un Tukuma ev. lut. draudzes nolikuma
15
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likumīgos līdzekļus, lai nodrošinātu to pilnīgu aizsardzību no iznīcināšanas, samazināšanas,
atņemšanas vai bojāšanas un no īpašumu pārvaldīšanā gūtajiem augļiem maksāt noteikto daļu
LELB vispārējām vajadzībām.”17 Draudzes padomes kompetencē ir arī rūpes, lai draudzē notiktu
dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, apstiprināt draudzes budžetu un gada pārskatu, iecelt un
atcelt draudzes darbiniekus, noteikt atalgojumu, ievēlēt mācītāju un noteikt tā atalgojumu.18
Draudzes valde ir vēlēta draudzes izpildinstitūcija, kuru ievēl draudzes padome uz
draudzes padomes pilnvaru laiku. Draudzes valdei ir šādi pienākumi: izpildīt draudzes padomes
lēmumus, kā arī visu LELB augstākstāvošo institūciju attiecīgos lēmumus un rīkojumus, un
ierosināt jautājumus apspriešanai un izlemšanai draudzes padomē; saskaņā ar draudzes padomes
lēmumiem un šo Satversmi draudzes vārdā slēgt visa veida līgumus un darījumus, reprezentēt
draudzi, pārstāvēt draudzi administratīvās un tiesu iestādēs, izsniegt pilnvaras; pieņemt darbā vai
aicināt kalpošanā, kā arī atlaist no darba un kalpošanas draudzes darbiniekus, izņemot šīs
Satversmes 37. panta 11. apakšpunktā minētos; sastādīt draudzes budžetu, gada pārskatus un
projektus, kas iesniedzami draudzes padomei vai citai augstākstāvošai LELB institūcijai;
administrē draudzes finanses; atļaut izmantot baznīcu un citas draudzes ēkas citu personu
organizētiem pasākumiem, kas atbilst draudzes un LELB mērķiem.19
Draudzes mācītājs – ir atbilstoši LELB kārtībai aicināts un ordinēts LELB garīgais
darbinieks. Mācītājs par savu darbību ir atbildīgs arhibīskapa, diecēzes bīskapa un iecirkņa
prāvesta priekšā.20 Draudzes mācītājs ir draudzes padomes un valdes loceklis, piedalās to sēdēs
un draudzes sapulcē.21 Mācītājs izvērtē atbilstību draudzes un LELB mērķiem baznīcas un citu
draudzes ēku izmantošanu citu personu organizētiem pasākumiem.22
Draudzes priekšnieks – ir draudzes padomes priekšsēdētājs, kuru ievēl draudzes padome
uz draudzes padomes darbības laiku, kurš darbojas saskaņā ar LELB Satversmi, draudzes
nolikumu un draudzes padomes un valdes lēmumiem un par savu darbību ir atbildīgs draudzes
mācītāja un draudzes padomes priekšā. Draudzes priekšnieka tiesības un uzdevumi ir: apstiprināt
ar draudzes zīmogu un parakstīt draudzes dokumentus, līgumus un darījumus saskaņā ar
draudzes padomes un valdes lēmumiem; sadarbībā ar draudzes mācītāju vadīt, organizēt,
koordinēt, motivēt un analizēt draudzes padomes darbu.23
Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds - fonda mērķis ir veicināt
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot Tukuma evaņģēliski
luteriskās baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu.

17

LELB Satversme 56.pants
LELB Satversmes 37. pants
19
LELB Satversme 47.pants
20
130.–132.p
21
136.p.
22
LELB Satversme 47.pants
23
LELB Satversmes 48. pants
18
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Statūtos noteiktā mērķa īstenošanai fonds veic plašu finanšu līdzekļu piesaisti, t.sk. piesaista
ziedojumus naudas līdzekļu un mantisko piešķīrumu veidā, piedalās dažādu institūciju
izsludinātajos projektu konkursos; sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām
organizācijām Latvijā un ārvalstīs; rīko publiskus pasākumus, izdod informatīvos materiālus, kā
arī citā veidā izplata informāciju; organizē sagatavošanas, projektēšanas, uzraudzības un remonta
un restaurācijas darbus Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā; veic citas LR likumdošanā
atļautās darbības.
Kontroles funkcija
LELB Virsvaldei un LELB Kapitulam (arhibīskaps, bīskapi, prāvesti un dekāni) ir tiesības
ierosināt veikt revīzijas draudzēs.24
LELB Prāvestam (mācītājs, kurš ir iecirkņa (šajā gadījumā Kandavas prāvesta iecirkņa)
vadītājs un iecirkņa garīgo darbinieku un draudžu tuvākais priekšnieks un padomdevējs) ir
tiesības pārraudzīt iecirkņa draudžu, to vadības un revīzijas institūciju darbību.25 Prāvesta
vizitācijas draudzē viens no uzdevumiem – noskaidrot dievnama un citu īpašumu stāvokli un to,
vai draudze pienācīgi rūpējas par to uzturēšanu.26
Draudzes revidenti – draudzes sapulces vēlētas amatpersonas, kas savas kompetences
ietvaros pārbauda draudzes finansiāli saimniecisko darbību.27

Finanšu izmaksas un administratīvā efektivitāte
1)
Algotie darbinieki un to pienākumi attiecībā pret kultūras mantojuma objekta
funkciju nodrošināšanu
Amats

Pienākumi

Izmaksas

Mācītājs

Mācītāja uzdevums ir draudzes garīga
vadīšana un visas draudzes darbības
pārraudzīšana. Viņš pārvalda, organizē,
koordinē, plāno un motivē draudzes garīgo
dzīvi. Dievkalpojumu sagatavošana un
vadīšana, svētdarbību sagatavošana un
vadīšana (kristības, iesvētības, laulības,
izvadīšanas), pastorālas sarunas pieņemšanu
laikā vai ārpus tām.

Atalgojums un nodokļi
saskaņā ar noslēgto darba
līgumu.

24

LELB Satversmes 81. un 82. Panti
LELB Satversmes 67.pants
26
LELB satversme 151.p.
27
LELB satversme 144.p.
25
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Ērģelniece

Nodrošināt draudzes muzikāli liturģisko
Atalgojums un nodokļi pēc
kalpošanu dievkalpojumā. Vadīt draudzes
līguma.
kori un spēlēt ērģeles, kā tas nepieciešams
LELB dievkalpojuma sekmīgai norisei, kā arī
vadīt un mācīt draudzi dziedāt
dievkalpojumā, un paskaidrot tai liturģisko
kārtību.

Lietvede

Veic darbu draudzes administratīvās
rīkotājdarbības organizatoriski tehniskajā
nodrošināšanā, kārto lietvedību, veic
operācijas ar kases aparātu, organizē
apmeklētāju pieņemšanu draudzē.

Darba alga un nodokļi

Grāmatvede

Organizē grāmatvedības darbu uzņēmumā,
veic saimnieciskās darbības darījumu
atspoguļošanu grāmatvedības kontos un
materiālo vērtību uzskaiti.

Darba alga un nodokļi

Nekustamo
īpašumu
konsultants

Līgumu sagatavošana un to izpildes kontrole,
īpašumu pārraudzīšana,
lēmumprojektu sagatavošana draudzes
padomei, tiesas procesu
sagatavošana

Atalgojums un nodokļi
saskaņā ar noslēgto līgumu

Sētniece

Veikt baznīcas teritorijas, pieguļošo ietvju un
apstādījumu apkopi atbilstoši laika
apstākļiem un gadalaikiem.

Atalgojums un nodokļi
saskaņā ar noslēgto darba
līgumu.

2)

Brīvprātīgo darbinieku pienākumi attiecībā pret objekta funkciju nodrošināšanu

Amats

Pienākumi

Izmaksas

Pērminderi (5
cilvēki)

Sagatavo dievnamu pasākumam (regulē apkuri,
ieslēdz elektrību, sagatavo informāciju), sagatavo
dievkalpojumu norisi, zvana zvanu, asistē
dievkalpojumu laikā mācītājam, sagaida un pavada
amatpersonas un apmeklētājus, dievkalpojumu un citu
publisku pasākumu laikā uzrauga kārtību dievnamā,
veic ziedojumu vākšanu un uzskaiti, saskaita

Telefona sakari
koordinācijai
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apmeklētājus.
Baznīcas dežuranti
(5 cilvēki)

No maija līdz oktobrim, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no 10.00 –
17.30 nodrošina dežūras baznīcā – atver dievnamu
apmeklētājiem, atbild par kārtību un drošību,
nepieciešamības gadījumā sniedz informāciju gan par
baznīcu, gan pasākumiem.

Telefona sakari
koordinācijai

Baznīcas apkopējas
(6–8 cilvēki)

Reizi nedēļā veic vispārēju baznīcas uzkopšanu,
sagatavo ēku plānotajiem pasākumiem.
Nepieciešamības gadījumā uzkopšanu veic biežāk.

Uzkopšanas
līdzekļi, kafija,
tēja. Telefona
sakari
koordinācijai

3)

Pakalpojumu sniedzēju pienākumi attiecībā pret objekta funkciju nodrošināšanu

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Izmaksas

Apsardzes pakalpojumi

Objekta pieslēgums centrālajai novērošanas
pultij, nodrošināta apsardze 24 stundas
diennaktī. Signalizācijas iekārtu uzraudzība
un apkope.

Pakalpojuma līgums
ar SIA „VP apsardze”

Centrālā apkure

Objekts un palīgēka – baznīcas kanceleja
pieslēgts pilsētas centrālam siltuma mezglam.
Objektam ir atsevišķs skaitītājs, kā arī
regulējami radiatori.

Pakalpojuma līgums
ar SIA „Tukuma
siltums”, norēķins pēc
skaitītāja.

Elektrības pieslēgums

Objektam un palīgēkai ir elektrības
pieslēgums un skaitītājs.

Pakalpojuma līgums
VAS „Latvenergo”,
norēķins par reāli
patērēto enerģiju

Telekomunikācijas un
interneta pieslēgums

Objektam, baznīcas sakristejai – mācītāja
birojam un palīgēkai – baznīcas kancelejai ir
nodrošināti telekomunikācijas, iekšējais
datortīkls, kā arī televīzijas pakalpojumi.

Pakalpojuma līgumi
AS Lattelekom, SIA
Latvijas Mobilais
telefons un SIA
Tukuma Parks

Ūdens un kanalizācija

Baznīcas sakristejā ir nodrošināta ūdens

Pakalpojuma līgums
ar SIA „Tukuma
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Baznīcas torņa
mehāniskā pulksteņa
regulēšana

piegāde, kanalizācija un sanitārais mezgls.

ūdens”

Nodrošināt baznīcas torņa mehāniskā
pulksteņa regulēšanu, veikt pulksteņa
tehnisko apkopi.

Pakalpojuma līgums
ar SIA „JET”

2.

Kultūras mantojuma objekta misija

2.1.

Misija

Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma – iepriekšējo
paaudžu garīgās darbības liecība materiālā formā. Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes
uzdevums – saglabāt šīs vērtības nākamajām paaudzēm un darīt tās pieejamas visai sabiedrībai.
Draudzes misija – turpināt pirms 445 gadiem iesākto Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas
līdzdarbību vietējās kopienas attīstībā, veicot savu primāro garīgo uzdevumu un sakrālo funkciju
– visdažādākajos veidos apliecināt evaņģēliju, pārstāvēt vērtību sistēmu, kas piešķir dzīvei jēgu.
2.2. Vīzija
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīca – ir
kļuvusi par vienu no skaistākajiem dievnamiem Latvijā, kurā ir palielinājies pieprasījums pēc
dievkalpojumiem dažādām mērķauditorijām, kā arī dažādots kultūras un sakrālā tūrisma
pasākumu piedāvājums.
Saskaņā ar izstrādāto baznīcas atjaunošanas koncepciju, kas balstīta uz mākslinieciskās
inventarizācijas rezultātiem, Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir veikti kvalitatīvi
renovācijas darbi, kas novērš būvkonstrukciju bojāšanos un koroziju, kā arī restaurācijas darbi,
kas atsedz īpašo baznīcas vēsturisko tēlu, oriģinālās interjera detaļas un arhitektūras elementus.
Taču vienlaicīgi ir veiktas izmaiņas, kas dievnamu pielāgo 21. gs. draudzes un sabiedrības
garīgajām un fiziskajām vajadzībām un veicina tā sociālekonomiskā potenciāla pilnīgāku
izmantošanu un publisko pieejamību. Baznīcā ir saglabāta centrālā apkure, citi komunālo
pakalpojumu pieslēgumi, ir veikta jauna elektroinstalācija. Ir atjaunotas ērģeles.
Lai veicinātu baznīcas primārās funkcijas efektīvāku veikšanu, baznīcas draudzes telpa
pielāgota visu paaudžu dievkalpojumu apmeklētāju vajadzībām – ir iekārtota vieta mazu bērnu
stūrītim; priekšpuse ir atbrīvota telpa nelieliem svētbrīžiem ar atsevišķiem krēsliem vai
sēdēšanas iespējām uz grīdas aplī; ir paredzēta vieta sveču kandelāram un kristību traukam ārpus
altāra, ir uzbūvēts jauns WC, kas pieejams personām ar kustību traucējumiem. Ir ierīkots zvana
elektromehānisms, kas nodrošina ne tikai dievkalpojumu iezvanīšanu, bet ir sasaistīts ar
pulksteni.
Lai veicinātu baznīcas sekundārās funkcijas efektīvāku veikšanu – sekmīgai koncertu
organizēšanai un norisei ir ierīkots koncertu apgaismojums, paplašinātas apskaņošanas iespējas
koncertu un ierakstu vajadzībām, draudzes telpā paredzētas kora (–u) un orķestra u.c.
izvietojuma iespējas, vieta klavierēm, papildināms vietu skaits un/ vai noņemtas pirmās/ pēdējās
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solu rindas. Sekmīgai sakrālā tūrisma attīstībai ir notikusi torņa telpu piemērošana uzkāpšanai
tornī un nokāpšanai, pastāvīgas interaktīvas ekspozīcijas izvietošana, apgaismojums, skatu torņa
funkcijas nodrošināšanai. Baznīcas fasāde ir renovēta, apgaismota, viss iekšpagalms bruģēts.
Informācijas stendi ir gan baznīcas iekšpusē, gan ārpusē.
Ir palielinājies gan dievkalpojumu apmeklētāju, gan kultūras pasākumu un sakrālā tūrisma
apmeklētāju skaits. Draudzes administratīvā un finansiālā kapacitāte ir pieaugusi, lai varētu
nodrošināt pieaugušo aktivitāti. Savu darbību ir aktivizējis Tukuma evaņģēliski luteriskās
baznīcas atjaunošanas un attīstības fonds, ir izveidojusies laba komanda finansējuma piesaistei
renovācijas, restaurācijas un labiekārtošanas projektiem, kā arī publiski pieejamo pasākumu
organizēšanai. Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze un novada iedzīvotāji lepojas ar savu
dievnamu, tas kalpo par iedvesmu citu dievnamu atjaunošanai un darbības paplašināšanai.
3. SVID analīze
Iekšējie faktori
Stiprās puses

Vājās puses

Resursi, līdzekļi, cilvēki


gadā

Būves nodošana ekspluatācijā 1865.


Baznīca ir draudzes īpašums, kas
reģistrēts Zemes grāmatā

Būves pamatu, ārsienu, pārsegumu
stāvoklis – neapmierinošs, jumta stāvoklis –

Sabiedriski nozīmīga būve (264
labs. Būves kopējais fiziskais nolietojums 45%
sēdvietas un 168 papildvietas balkonā)
(Inventarizācija, 2002.gadā)

Baznīca kopumā un atsevišķi interjera
Pēdējais interjera koka elementu
elementi
ir
arhitektūras
piemineklis, 
remonts
veikts 1937. un 1978. gadā
evaņģēliski Valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļu sarakstā

Groplogi atrodas tehniski sliktā stāvoklī

Baznīcas ēkai (17.–19.gs.) ir labi 
Oriģinālajiem 19.gs. sākuma logiem ir
saglabājušās oriģinālās detaļas (logi, durvis, zudis ķitējums un stikla noturība spraišļos ir
grīdas, u.c) un arhitektūras elementi, kas veido slikta
kopējo autentisko veidolu

Lieli siltuma zudumi un augstas

Pozitīva pieredze ar sakristejas apkures izmaksas
renovāciju (2014.) un jauna baznīcas zvana

Pagaidu risinājumi (aizklāšana ar
izliešanu (2013.)
plēvēm) ir radījuši temperatūras svārstības

Baznīcā ir regulējama apkure, tai ir

Siltuma svārstību dēļ ir bojātas,
ūdens, elektrības un sakaru pieslēgums, vides
nefunkcionējošas ērģeles
pieejamība ir daļēji nodrošināta

Dēļu grīdu tehniskais stāvoklis –

Baznīca ir apsargājama
neapmierinošs

Baznīcas galvenā ieejai ir nodrošināta

Sienām nav hidroizolācija, kas rada
ar vides pieejamību – lēzenu uzbrauktuvi
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Baznīcas funkcionēšanu nodrošina gan apmetumu eroziju
algoti darbinieki, gan brīvprātīgie darbinieki

Siltinot sienas ir lietoti neatbilstoši

Jau 10 gadus draudzē kalpo ordinēts materiāli
mācītājs, kas vienlaicīgi ir arī prāvests

Nav pilnība nodrošināta gaisa apmaiņa
baznīcā

Draudzē sekmīgi darbojas draudzes
padome

Nav sakārtota elektroinstalācija, vājš
neatbilstošs
pasākumu

Ir izveidots baznīcas atjaunošanas apgaismojums,
vajadzībām
fonds


Draudzē ilgus gadus kalpo ērģelniece


Baznīcas
ekspluatācijā

tornis

nav

nodots


Ir sadarbības pieredze ar Tukuma
Baznīca ar ugunsdrošības signalizāciju
novada domi, Tukuma novada skolām, 
Tukuma
novada
muzeju,
laikrakstu aprīkota daļēji
Neatkarīgās Tukuma Ziņas, uzņēmējiem, u.c.

Baznīcas zāles priekšējā daļa pārāk maz
vietas,
lai
izvietotos liels koris un/vai orķestris

Ir māsu draudzes attiecības ar Enšedes
draudzi Zviedrijā

Baznīcas zāles priekšējā daļā pārāk maz
vietas,
lai
novietotu
kandelāru
un
kristāmtrauku
Atrašanās
vietas,
pilsētas/reģiona
tehnoloģiskās attīstības un infrastruktūras 
Baznīcai nav kandelārs – privātai sveču
pieejamība
aizdegšanai aizlūdzot – nepieciešams baznīcas
apmeklētājiem

Atrodas
galvaspilsētas
Rīgas
sasniedzamā attālumā (65 km), autoceļa Rīga– 
Baznīcas zāle ir maz piemērota
Ventspils tuvumā; sasniedzamā attālumā no dievkalpojumiem mazām grupām aplī, soli nav
Rīgas jūras līča piekrastes (~20km)
pārbīdāmi

Atrodas tādu slavenu tūrisma un atpūtas 
Baznīcas zālē nav vietas bērnu stūrim
objektu tuvumā kā Ķemeru nacionālais dabas un grāmatu galdam
parks, Šlokenbekas muiža, Jaunmoku pils,

Ērģeles ir bojājuši ķirmji
Milzkalna slēpošanas trase, u.c.

Interjera krāsojums, kas veikts 1978.

Atrodas Tukuma pilsētas vēsturiskajā
gadā neatbilst kopējam stilam
centrā, veido pilsētas ainavu

Kopējais ārējais un iekšējais baznīcas

Atrodas Tukuma publisko pakalpojumu
iespaids nav estētisks
sniedzēju tuvumā – blakus atrodas Tukuma
kultūras nams, mākslas galerija ‘Durvis”, 
Baznīcas sociālekonomiskais potenciāls
netālu pilsētas novada dome, novada Mākslas nav pilnībā izmantots
muzejs, novada vēstures muzejs „Pils tornis”,

Pilna baznīcas atjaunošanas koncepcija
Zvaigznes ABC grāmatnīca, lielveikals RIMI
izstrādes stadijā

Ir pieejama ar automašīnām, pilsētas
Nav renovācijas, restaurācijas tehniskā
publisko transportu, atrodas sasniedzamā 
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attālumā no dzelzceļa stacijas un autoostas

projekta par visu darāmo darbu kopumu


Blakus ēkā atrodas draudzes kanceleja, 
Baznīcas būvtilpums 6281 kub.m – liels
kas strādā 5 dienas nedēļā 8 stundas nodrošinot restaurācijas un renovācijas apjoms
administratīvo darbību

Baznīcas restaurācijai un renovācijai,
valsts
pieminekļa
statusam,

Laika periodā no maija līdz oktobrim atbilstoši
tiek organizēta brīvprātīgo dežurantu grupa, nepieciešami daudz finanšu resursi
kas nodrošina baznīcas atvērtību jebkuram

Draudzes līdzekļi ir ierobežoti – nosedz
apmeklētājam no 10.00 – 17.30 II–VI
ikdienas uzturēšanas vajadzības, labākā

Kancelejā un mācītāja birojā ir gadījumā līdzfinansējumu
interneta pieslēgums

Pārāk maz ES fondu programmu, kas
Pieredze, zināšanas, informācija
atvēlētas kultūras pieminekļu – baznīcu
restaurācijai un renovācijai

Veikta Tukuma evaņģēliski luteriskās
baznīcas
Arhitektoniski
mākslinieciskā 
Reliģiskām organizācijām, kā baznīcu
inventarizācija, 2013 (SIA AIG, KKF atbalsts) īpašniekiem, ierobežotas iespējas piekļūt citu
ES fondu programmu finansējumam

Ir nozīmīgu kultūras pasākumu
organizēšanas pieredze – objekta sagatavošana 
Trūkst plānotu koncertprogrammu
un piedalīšanās ar piedāvājumu Muzeju naktīs ilgākam laika periodam, regularitātes
vairāku gadu garumā; Draudzes 445 gadu

Nav sistemātiska sadarbība ar Latvijas
jubilejas svinibas 1 mēneša garumā; u.c.
koncertdirekciju, u.c. koncertus organizējošam

Koncertu organizēšana un uzņemšana – institūcijām
sadarbība ar Tukuma mūzikas skolu, Tukuma

Trūkst vēsturisku ekspozīciju un
2. pamatskolu; Tukuma novada koriem;
stāstījuma par baznīcu un tās simboliem
ekumeniska sadarbība ar pareizticīgo baznīcas
tūristiem
kori;

Nav sistemātiskas sadarbības ar skolām

ir koncertējuši tādi slaveni kori kā
vēstures programmu apgūšanas ietvaros,
„Kamēr“, „Juventus”, u.c.
paredzot vēsturisko ekspozīciju apmeklējuma

18.
Novembra
Valsts
svētku

Nav sistemātiska sadarbība ar Tukuma
ekumēniskā dievkalpojuma organizēšana
tūrisma informācijas centru, u.c. tūrisma

Draudzes
padomē
ir
kultūras centriem
darbinieki, valsts administrācijas iestāžu
Vāja sadarbība ar apkārtesošajiem
darbinieki, uzņēmēji, kuru intelektuālais 
potenciāls
kalpo
veiksmīgai
lēmumu muzejiem un kultūras centriem informācijas
izplatības ziņā
pieņemšanai

Plānveida, mērķtiecīga darbība pie

Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas
kompetentas baznīcas atjaunošanas uzsākta
atjaunošanas fonds apvieno būvniecības
tikai 2012.gadā (KKF atbalstīts projekts
speciālistu, kultūras darbinieku, projektu
Arhitektoniski mākslinieciskai izpētei), līdz
vadītāju, administratīvo iestāžu darbinieku,
tam tikai atsevišķi realizētas iniciatīvas.
uzņēmēju, garīdznieku intelektuālo potenciālu
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Draudzes mācītājam ir atvērts un
kompetents skatījums (humanitāro zinātņu
maģistra grāds teoloģijā, LU TF), Eiropas
kultūras telpas, baznīcas tradīciju pazīšana un
kontakti (kvalifikācijas gads Heidelbergas
universitātē (Vācijā), prakse Zviedrijā un
Vācijā), personīga interese par koru mākslu
(dziedāšana Tukuma skolotāju korī „Vanema”,
diriģents J. Ozols), vadības pieredze kā LELB
Kandavas prāvesta iecirkņa prāvestam un
LELB Kapitula loceklim


Daži līdzšinējie uzlabošanas projekti
nav bijuši atbilstoši (sienu siltināšana no
iekšpuses ar reģipsi)

Pa baznīcas sakristejas durvīm nevar
ieiet vecāki ar bērniem ratiņos, grūti uzkāpt
veciem cilvēkiem, invalīdiem ratiņkrēslos

Baznīcas pasākumu apmeklētājiem ir
pieejamas sausās tualetes, kas nav piemērotas
personām ar kustību traucējumiem, kā arī nav
piemērotas ģimenēm ar bērniem


Algotie darbinieki ir talantīgi palīgi
pasākumu organizēšanā un nodrošināšanā


Finanšu rezerves, apgrozījums

Ir realizētas veiksmīgas ziedojumu vākšanas
kampaņas, piemēram “Iezvani Tukumu”.
Draudzes veiksmīgas saimnieciskās darbības
rezultātā ir pieejami finanšu resursi
pamatvajadzību
nodrošināšanai
un
līdzfinansējumiem attīstības un renovācijas
projektiem.
Unikalitāte

Baznīcas
dažādu
periodu
būvgaldniecības izstrādājumi saglabājušies
gandrīz pilnā apjomā – lielākā daļa logailu
saglabājušies oriģinālie 19.gs sākuma logi,
visās telpās oriģinālie grīdas segumi, soli ir
vēstures pieminekļu sarakstā atsevišķi izdalīti

Vienīgā baznīca Tukumā, kurā notiek
koncerti, skanīgākā un plašākā akustika starp
visām zālēm Tukumā
Sekmīgs mārketings, PR
Ir izveidota un darbojas mājas
www.tukumabaznīca.lv, ir twitter konts

lapa

Idejas, konkurētspēja

Vienīgā Tukuma pilsētas baznīca, kurā
notiek koncerti, skanīgākā un plašākā akustika
starp visām zālēm Tukumā

15


Lielākais
regulāro
dievkalpojumu
apmeklētāju skaits starp Tukuma novada
luterāņu draudzēm

Lielākais laulību skaits starp Kandavas
prāvesta iecirkņa luterāņu draudzēm un starp
visu konfesiju baznīcām Tukumā

Lielākais kristību un iesvētību skaits
starp Tukuma novada luterāņu draudzēm


Svētdienas skola un jauniešu darbs


Vienīgā baznīca Tukumā, kurā var
uzkāpt tornī ikviens tūrists
Cena, vērtība, kvalitāte

Baznīcas piedāvājums un ieguldījums
Tukuma kultūras dzīvē ir novērtēts ar atzinību
par instalācijām un videoprojekcijām Muzeju
naktī,
baznīcas
445.
gadu
svinību
organizēšanu, 18. Novembra ekumēnisko
pasākumu organizēšanu, pazīstamu koru un
grupu koncertu organizēšanu ik pa laikam

Pasākumu un piedāvājumu izmaksas ir
zemas pateicoties ziedojumu kultūrai un
brīvprātīgo darbam
Akreditēšana, kvalifikācija, sertifikācija u.c.
Gan pati baznīca, gan interjers ir saņēmis
Eiropas kultūras mantojuma zīmi
Ārējie faktori
Iespējas

Draudi

Infrastruktūras attīstība

Politikas un likumdošanas ietekme


Iespēja izstrādāt baznīcas atjaunošanas 
Valsts un pašvaldību plānošanas
koncepciju un to publiski apspriežot panākt dokumentos, normatīvajos aktos netiek
visu ieinteresēto pušu atbalstu un ieteikumus
iekļautas atbalsta un sadarbības iespējas ar
kultūras mantojuma objektu īpašniekiem –

Izstādāt tehnisko projektu par pilnu
reliģiskajām organizācijām
apjomu sadalot to pa posmiem

Tā rezultātā nevienmērīga vēsturiskā

Katram posmam piesaistīt atbilstošu
pilsētas centra atjaunošana
finansējumu no ES fondiem, sadarbības
Apkārtējās vides ietekme
partneriem, ziedojumu akcijām, saimnieciskās
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darbības


Bioloģiskie bojājumi objektā: sēnes un
koksnes kukaiņi, mūra mitrums, sienu

Attīstīt sadarbību ar pašvaldību par
apmetums
baznīcas iekļaušanu pilsētas vēsturiskā centra
atjaunošanas (pilsētas laukums, apgaismotas 
Kultūras
mantojuma
objekta
fasādes, zaļās teritorijas iekopšana ap baznīcu) pastāvēšanas
apdraudējums
karadarbības
kopējos projektos
apstākļos
Noteikta niša – noteikta mērķauditorija

Tirgus pieprasījums


Lauzt sabiedrības stereotipus par to, ka 
Sabiedrības sekularizācija
baznīca ir nepieejama

Kultūrvēsturiskas
intereses

Tūristu un svētceļotāju piesaiste ar mazināšanās
piedāvājumu konkretizēšanu

Inteliģences samazināšanās reģionā

Dažādu stilu akadēmiskās mūzikas
Jaunatnes komunikācija virtuālajā vidē
pasākumu
plānošana
un
organizēšana, 
vairāk nekā klātienē
finansējuma piesaiste

Agresīvas
un
vardarbīgas

Atsevišķos gadījumos arī populārās
komunikācijas pieaugums
mūzikas tematiski pasākumi (piemēram,
Ziemassvētku koncerts
vai
gospeļkora 
Garīgo vērtību zudums sabiedrībā
koncerts)

Lētas popkultūras dominante

Dievkalpojumu, garīgi stiprinošu un

Pseido–reliģisko
organizāciju
izglītojošu pasākumu dažādošana dažādām
piedāvājums un vilinājums
mērķauditorijām
Kompetentu cilvēkresursu maiņa
Ģeogrāfiska atrašanās vieta
Mācītāja maiņa – mazāk atvērts, vairāk
Ciešāka iekļaušanās kopējā Tukuma novada 
konservatīvs
pasaules skatījums
tūrisma un brīvā laika pavadīšanas vietu
sistēmā
Inovācijas


Mazāk kultūras un
pārstāvju draudzes padomē

inteliģences

Formāla atjaunošanas fonda eksistence,

Interaktīvas ekspozīcijas par baznīcas 
bez intelektuālā potenciāla ieguldījuma
vēsturi
Fonda likvidācija

Gaismas, mūzikas, attēlu projekcijas 
pasākumu laikā

Finanšu līdzekļu pieejamība

Sadarbības partneri


Nākamā perioda ES ERAF programmās
var
būt
nepietiekami paredzēti līdzekļi

Sadarbības attīstība ar kultūras un
investīcijām
reliģiskajām
organizācijām
tūrisma iestādēm
piederošu kultūras mantojumu atjaunošanā

Sadarbības partneru piesaiste kopīgos

Nākamā ekonomiskā krīze, kuras
projektos
rezultātā draudzei samazinās ienākumi no

Piedalīšanās kopīgos projektos
saimnieciskās
darbības
un
samazinās
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Informācija un pētījumi u.c.

līdzfinansējuma iespējas
Sezonalitāte, laika apstākļu ietekme


Informācijas bukletu izdošana, plakātu
izdošana izplatīšana


Tūrisma un kultūras pasākumu

Pētījumu par baznīcas vēsturi un sezonalitāte
arhitektonisko vērtību pieejamība

Kultūras pasākumu apmeklētāju sakaita
atkarība
no laika apstākļiem (pārāk labs, vai

Garīgās literatūras pieejamība
pārāk slikts laiks)
Depopulācija

Jaunas ekonomiskās krīzes rezultātā
veidojas jauns ekonomisko bēgļu vilnis, kurā
aizplūst arī Tukuma pilsētas un novada
inteliģence, jaunieši
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5. Kultūras mantojuma objekta darbības virzieni (mērķi), prioritārie uzdevumi
Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes kultūras mantojuma objekts Tukuma evaņģēliski
luteriskā baznīca turpmākajiem 7gadiem izvirza šādus prioritāros mērķus un uzdevumus:
1.mērķis – Kultūras mantojuma objekta – Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas –
publiskās pieejamības palielināšana:
Uzdevumi:
1.1.Atjaunot publiski pieejamās kultūras mantojuma objekta pamat konstrukcijas un telpas
– baznīcas zāli, sakristeju un torni.
1.2.Uzlabot objekta aprīkojumu un tehnisko nodrošinājumu.
1.3.Palielināt publisko pieejamību – atvērtību un informētību apmeklētājiem, uzlabot
piemērotību personām ar kustību traucējumiem.
2.mērķis – Pakalpojumu klāsta dažādošana kultūras mantojuma objektā – Tukuma
evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
Uzdevumi:
2.1. Izstrādāt un realizēt regulāru kultūras pasākumu programmu baznīcā.
2.2. Izstrādāt un realizēt muzejpedagoģisko programmu skolēniem un sakrālā tūrisma
cienītājiem.
2.3. Uzsākot sezonu maijā, rīkot Baznīcas atvērto durvju dienu – publiski pieejamu
informatīvo pasākumu.
2.4.Dažādot garīgo pasākumu piedāvājumu baznīcas telpās (dievkalpojumi, lūgšanu vakari,
atbalsta pasākumi) dažādām mērķauditorijām.

19

6. Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti
1.mērķis – Kultūras mantojuma objekta – Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas – publiskās pieejamības palielināšana:
Uzdevumi

Plānotie rezultāti –
galaprodukti

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes Aktivitātes
laiks

Finanšu
avots

Kvalitatīvie Kvantitatīvie
1.1.Atjaunot
publiski
pieejamās
kultūras
mantojuma
objekta pamat
konstrukcijas un
telpas – baznīcas
zāli, sakristeju un
torni

Renovētas objekta
1 renovēts
pamatkonstrukcijas,
objekts
zāles griesti, sienas,
grīda, interjers, torņa
telpas, sakristeja, koka
baznīcēnu solu un ērģeļu
luktas restaurācija

Objekts saglabāts
nākamajām
paaudzēm
saglabājot tā
autentiskumu,
pilnīgāk ir
iespēja izmantot
tā potenciālu

2021.

a) Pabeigt izstrādāt
visa objekta
atjaunošanas
koncepciju un iekļaut
ieteikumus.

ES
struktūrfondi,

b) Pamatojoties uz
koncepciju, ņemot
vērā būvnormatīvus,
izstrādāt tehnisko
projektu, sadalītu pa
kārtām.

Ziedojumu
akcijas.

c)Piesaistīt
finansējumu objekta
renovācijai,
restaurācijai
d) Organizēt
renovācijas,
rekonstrukcijas,
restaurācijas darbus
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Ienākumi no
saimnieciskās
darbības,

c) Iekļaut objektu
kopējos pilsētas
vēsturiskā centra
atjaunošanas
projektos, nodrošinot
ārējo apgaismojumu,
vides pieejamību,
apkārtnes apstādījumu
un apzaļumošanas
uzlabošanai, u.c.

21

1.2.Uzlabot objekta
aprīkojumu un
tehnisko
nodrošinājumu

Aprīkots
1 objekts

1 ērģeles

Objekts ir aprīkots
ar visu
1 kandelārs
nepieciešamo savas
3 kora podesti
misijas veikšanai
un vīzijas
1 objekta
elektroinstalācijas un sasniegšanai
apgaismojums

2020. a) Atjaunot vēsturiskās
ērģeles
b) Izstrādāt īpaši Tukuma
baznīcai raksturīgu
māksliniecisko koncepciju
kandelāram, pasūtīt to pie
metālapstrādes
meistariem.

1 informācijas
stends

ES
struktūrfondi,
Ienākumi no
saimnieciskās
darbības,
Ziedojumu
akcijas.

c) Izgatavot ērtus kora
podestus

1 sakristejas mēbeļu
komplekts

d) Uzstādīt regulējamu
apgaismojums koncertu
u.c. vajadzībām
e) izgatavot interjeram
atbilstošu informācijas
stendu
f) Izgatavot sakristejas –
pasākumu sagatavošanās
telpas (pārģērbšanās,
personīgo mantu
nolikšana, kafijas pauze,
sagatavošanās) –
vēsturiskajam interjeram
atbilstošu mēbeļu
komplektu

1.3.Palielināt
publisko pieejamību
– atvērtību un

Publiski
pieejams

1 objekta vides
pieejamība

Objektā
nodrošināta gan
fiziska, gan
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2017

a)
Blakus objektam
izbūvēt WC, kas pieejams
pasākumu laikā personām

Ienākumi no
saimnieciskās

informētību
apmeklētājiem,
uzlabot vides
pieejamību
personām ar kustību
traucējumiem

objekts
1 objekta
informatīvā
pieejamība
(brīvprātīgie
dežuranti, sadarbība
ar info centriem,
Info mājas lapā,
bukleti, info stendi,
kancelejas
darbinieku
kapacitāte )

informatīva
pieejamība par
pasākumiem un
pakalpojumiem.
Pieaudzis
informācijas un
ieinteresētības
līmenis.

ar kustību traucējumiem
un ģimenēm ar bērniem

ES
b)
Pielāgot sakristejas Struktūrfondi
ārdurvju pieejamību
un citi fondi
personām ar kustību
traucējumiem, novienādot
līmeņus
c)
Nostiprināt
pastāvīgi funkcionējošu
brīvprātīgo darbinieku –
dežurantu grupu, kura
nodrošina objekta
atvērtību katru sezonu no
maija līdz oktobrim
d)
Attīstīt
informācijas un
sadarbības sistēmu ar
tūrisma informācijas
centru, kultūras iestādēm
par baznīcā piedāvātajiem
publiskajiem
pasākumiem.
e)
Regulāri atjaunot
informāciju mājas lapā,
informatīvajos stendos,
izdot bukletus un
informatīvās lapas
f)
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darbības.

Stiprināt baznīcas

kancelejas darbinieku
kapacitāti nodrošinot
informācijas atjaunošanu
un apriti, baznīcas
pieejamības
nodrošināšanu

2.mērķis – Pakalpojumu klāsta dažādošana kultūras mantojuma objektā – Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Uzdevumi

2.1. Izstrādāt un
realizēt regulāru
kultūras pasākumu
programmu
baznīcā

Plānotie
rezultāti –
galaprodukti

Rezultatīvie rādītāji
Kvantitatīvie

Kvalitatīvie

1 programma
gadā

9 akadēmiskās
mūzikas koncerti
gadā

Uzlabojusies
2021
kultūras pasākumu
pieejamība
reģionā.
Atbalstītas reģiona
iedzīvotāju
radošuma
izpausmes,
emocionālā,
intelektuālā
attīstība.

4 izstādes gadā
1 Muzeju nakts
pasākums gadā

Izpildes Aktivitātes
laiks
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a) Sadarbībā ar Tukuma
Mūzikas skolu u.c.
skolām, ar novada
koriem, mūziķiem,
Latvijas
Koncertdirekciju katru
gadu izstrādāt
koncertprogrammu
Adventa laikam un
Ziemassvētku laikam,
Gavēņa laikam un
Lieldienām, 18.
Novembra
pasākumiem, pilsētas
svētkiem, kopumā
vismaz 9 akadēmiskās

Finanšu
avots
Pašu ienākumi
no ieejas
maksas,
Eiropas
Sociālais
fonds, citi
fondi.

mūzikas žanru
koncertiem gadā.
b) Sadarbībā ar Tukuma
Mākslas skolu, Tukuma
mākslas muzeju,
galeriju Durvis,
mākslinieku un
fotomākslinieku
apvienībām, rīkot
tematiskus plenērus un
izstādes, darbus izstādīt
baznīcas torņa telpās.
c) Turpināt piedalīties
Muzeju nakts
pasākumos ar īpašo
baznīcas piedāvājumu
atbilstoši gada tematikai
d)Stiprināt Tukuma
evaņģēliski luteriskās
baznīcas ērģelnieces un
atjaunošanas fonda
kapacitāti organizējot
programmas pasākumus
2.2. Izstrādāt un
realizēt
muzejpedagoģisko
programmu
skolēniem un
sakrālā tūrisma

Izveidotas
programmas un
ekspozīcija

3 interaktīva
pastāvīga
ekspozīcija
baznīcas torņa 4
līmeņos

Palielinās
iedzīvotāju
izpratne par
kultūras
mantojuma
objekta vērtību
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2021

a)Izveidot interaktīvu
ekspozīciju torņa telpā
4 līmeņos par kultūras
mantojuma objekta
saglabātajām vēstures

Eiropas
Sociālais
fonds, citi
fondi, pašu
ienākumi no

cienītājiem
2
muzejpedagoģiskā
programmu
skolēniem
2 programma
tūristiem

sabiedrībai; tiek
veicināta skolu
jauniešu interese
par Latvijas
arhitektūru,
kultūrvēsturisko
mantojumu.

un kultūras liecībām.

ieejas maksas,

b)Izveidot izglītojošas
programmas skolēniem,
sakrālā tūrisma
ceļotājiem.

Ienākumi no
saimnieciskas
darbības

c) Radīt iespēju
jebkuram ienācēja’m
baznīcā aizdegt sveci
un aizlūgt – izgatavot
kandelāru un novietot
baznīcas priekšā
d)Stiprināt Tukuma
evaņģēliski luteriskās
baznīcas atjaunošanas
fonda un draudzes
administratīvo
kapacitāti organizējot
minētās programmas

2.3. Uzsākot sezonu Informatīvs
maijā, rīkot
pasākums
Baznīcas atvērto
durvju dienu –
publiski pieejamu
informatīvo
pasākumu.

1 pasākums

Palielinājies
informētības un
ieinteresētības
līmenis gan
speciālistu, gan
iedzīvotāju vidū
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2021

a)
Izstrādāt
Atvērto durvju dienas
programmu atbilstoši
darbības virzieniem,
iekļaujot radošas
aktivitātes, kultūras
pasākumus,
informatīvas
prezentācijas ar mērķi
informēt par Baznīcas
plānotajām aktivitātēm

Draudzes
finansējums,
iespējams
finansējums
no citiem
avotiem

sezonā.
b)
Uzaicināt uz
īpašu prezentācijas
pasākumu koru
vadītājus, māksliniekus,
kultūras dzīves
organizētājus,
pedagogus, tūrisma
objektu
apsaimniekotājus.
2.4.Dažādot garīgo
pasākumu
piedāvājumu
dažādām
mērķauditorijām

Dievkalpojumi
personu dzīves
svarīgajos
notikumos

Atbalsta grupas,
aizlūgšanu
dievkalpojumi
vecākiem ar
bērniem,

4 veida
dievkalpojumi

3 atbalsta grupas

Uzlabojusies
estētiskā baznīcas
vide, veicina
cilvēku vēlmi
kristību, iesvētību,
laulību un
izvadīšanu
dievkalpojumus
svinēt Tukuma
evaņģēliski
luteriskās baznīcā

Palielinājusies
emocionālās
drošības un
piederības sajūta,
mazinājies stresa
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2021

a)
Veicināt
baznīcas estētiskās
vides uzlabojumus
b)
Izstrādāt
atbalsta grupu plānus
un piesaistīt speciālistus
atbalsta grupu vadīšanai
c)
Īpašie
dziedināšanas un
aizlūgšanas
dievkalpojumi
vecākiem ar bērniem
invalīdiem, meditācijas
vakari sievietēm, bērnu
dievkalpojumi
d)
Attīstīt
ekumēnisku iniciatīvas
grupas darbu ar

Draudzes
finansējums,
grupu darbam
ESF vai cits
finansējums

sievietēm,
vecākiem ar
bērniem
invalidiem

Īpašie
ekumēniskie
pasākumi valsts
svētkos un
valstij
nozīmīgos
notikumos

līmenis,
palielinājušās
darba spējas

pārstāvjiem no Tukuma
novada tradicionālajām
konfesijām
e)
Aizlūgumi
valstij nozīmīgos
brīžos, krīzes situācijās
(kā, piemēram,
Zolitūdes traģēdija)

Saliedētāka vietējā
sabiedrība, lielāks
paļāvības līmenis,
zemāks stresa
līmenis

2 pasākumi

6.1. Kultūras mantojuma pasākumu programmas raksturojums
Pakalpojums

Izmantojamā telpa

Kopā

Gads
2015

2016

2017 2018

2019 2020

2021

Akadēmiskās mūzikas
koncerti

Baznīcas zāle,
sagatavošanās telpa –
sakristeja

63

5

8

9

10

11

11

9

Tematiskas izstādes,
plenēri

Baznīcas tornis

28

2

3

5

6

4

4

4
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Muzeju nakts pasākums
baznīcā

Baznīcas zāle,
baznīcas tornis

7

1

1

1

1

1

1

1

Pastāvīgā ekspozīcija un
skolēniem
muzejpedagoģiskā
programma (mainās ik pa
diviem gadiem)

Baznīcas tornis,
baznīcas zāle

3

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3.

Pastāvīgā ekspozīcija un
sakrālā tūrisma
piedāvājums (mainās ik pa
diviem gadiem)

Baznīcas tornis,
baznīcas zāle

3

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3.

Baznīcas atvērto durvju
diena

Baznīcas tornis,
baznīcas zāle,
sakristeja, pagalms,
kanceleja

7

1

1

1

1

1

1

1

Regulārie (svētdienas)
dievkalpojumi

Baznīcas zāle,
sakristeja

378

54

54

54

54

54

54

54

Īpašie dievkalpojumi,
atbalsta pasākumi dažādām
mērķauditorijām (kristību,
laulību, iesvētību,
izvadīšanas, jauniešu,
bērnu, veco ļaužu, bērnu
invalīdu vecākiem, 18.

Baznīcas zāle,
sakristeja

428

49

50

52

54

56

58

60

29

Novembra ekumēnisks
pasākums utt.)

6.2. Kultūras mantojuma objekta apmeklētāju skaita raksturojums/ prognoze
Pakalpojums

Izmantojamā
telpa

Vidēji
gadā

Kopējais
apmeklētāju
skaits

Apmeklējumu skaits pa gadiem
2015

2016 2017 2018

2019 2020

2021

Akadēmiskās mūzikas
koncerti

Baznīcas zāle
900
(264 sēdvietas un
168 papildvietas
balkonā),
sagatavošanās
telpa – sakristeja

6300

500

800

900

1000

1100 1100

900

Tematiskas izstādes,
plenēri

Baznīcas tornis
(6 līmeņi, 32
kv.m. katrā
līmenī)

400

2800

200

300

500

600

400

400

Muzeju nakts
pasākums baznīcā

Baznīcas zāle,
Baznīcas tornis
(6 līmeņi, 32
kv.m. katrā
līmenī)

1000

7000

1000

1000 1000 1000

30

400

1000 1000

1000

Pastāvīgā ekspozīcija
un muzejpedagoģiskā
programma skolēniem

Baznīcas zāle,
Baznīcas tornis
(6 līmeņi, 32
kv.m. katrā
līmenī)

400

2800

400

400

400

400

400

400

400

Pastāvīgā ekspozīcija
un sakrālā tūrisma
piedāvājums

Baznīcas zāle,
Baznīcas tornis
(6 līmeņi, 32
kv.m. katrā
līmenī)

80

560

80

80

80

80

80

80

80

Baznīcas atvērto
durvju diena

Baznīcas tornis,
baznīcas zāle,
sakristeja,
pagalms,
kanceleja

100

700

100

100

100

100

100

100

100

Regulārie (svētdienas)
dievkalpojumi

Baznīcas zāle,
sakristeja,
kanceleja

6517

45619

6480

6450 6470 6500

6520 6540

6560

Īpašie dievkalpojumi,
atbalsta pasākumi
dažādām
mērķauditorijām
(kristību, laulību,
iesvētību, izvadīšanas,
jauniešu, bērnu, veco

Baznīcas zāle,
sakristeja,
kanceleja

4080

28560

4020

4040 4060 4080

4100 4120

4140
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ļaužu, bērnu invalīdu
vecākiem, 18.
Novembra ekumēnisks
pasākums utt.)
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6.3. Darbības finansējuma plāns
Nr.p.k.

1

2

2014

1. Mērķis
t.sk., pašu ieņēmumi no ieejas
maksas
t.sk., pašu ieņēmumi no papildu
pakalpojumiem

Kopā
EUR
718100

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

37500 30100 86000

112000 112500 120000 120000 100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t.sk., projektu konkursu finansējums

25000 25000 70000

97000

95000

100000 100000 80000

t.sk., sponsorējumi

0

0

4000

3000

4500

5000

5000

5000

t.sk., ziedojumi

200

100

6000

4000

4500

5000

5000

5000

12300 5000 6000
9200 16200 14500

8000
16600

8500
14800

10000
17000

10000
15100

10000
15200

200

200

300

300

400

500

500

500

1000

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1700

0
500
500

6000
500
500

4000
500
500

6000
500
500

4000
500
500

6000
500
500

4000
500
500

4000
500
500

t.sk., ieņēmumi no saimnieciskās
darbības (zemes nomas)
2. Mērķis
t.sk., pašu ieņēmumi no ieejas
maksas
t.sk., pašu ieņēmumi no papildu
pakalpojumiem
t.sk., projektu konkursu finansējums
t.sk., sponsorējumi
t.sk., ziedojumi

118600
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t.sk., ieņēmumi no saimnieciskās
darbības (zemes nomas)
Darbības plāna
īstenošanai paredzētais finansējums,
KOPĀ

7000
836700

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

46700 46300 100500 128600 127300 137000 135100 115200
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7. Publicitāte
Saskaņā ar objekta darbības plānu, atjaunotā objekta – Tukuma evaņģēliski luteriskās
baznīcas – publicitāte starptautiskā mērogā tiks nodrošināta, izmantojot draudzes un LELB
ārvalstu kontaktus ar Vācijas un Zviedrijas evaņģēliski luteriskajām baznīcām, un to
organizācijām, kā arī luteriskajām baznīcām ASV un Kanādā, kā arī pašvaldības sadraudzības
pilsētu kontaktus. Partnerorganizāciju preses dienestiem vai konkrētiem medijiem, kā,
piemēram, laikrakstam Evangelische Zeitung (mērķauditorija aptver visu Ziemeļvācijas
teritoriju), žurnāls Martin–Luther–Bund (mērķauditorija aptver Vācijas baznīcas misijas vietas
visā Austrumeiropā), tiks sagatavots raksts angļu un vācu valodās par atjaunošanas darbiem par
ES struktūrfondu līdzekļiem, konkrētiem restaurācijas darbiem, kā arī publiski pieejamajām
aktivitātēm kultūras tūrisma cienītajiem (torņa ekspozīcijām) un plānotajām kultūras aktivitātēm
(koncertiem, izstādēm).
Atjaunotā objekta publicitāte valsts mērogā tiks nodrošināta, izplatot regulāras preses
relīzes ziņu aģentūrā LETA par atjaunotajam kultūras mantojuma liecībām, plānotajiem kultūras
pasākumiem un jaunajiem tūrisma produktiem, publicējot informāciju LELB ikmēneša žurnālā
„Svētdienas Rīts” un portālā www.svetdienasrits.lv , kā arī izmantojot sociālos tīklus – draudzes
twitter kontu, sadarbības partneru mājas lapas.
Atjaunotā objekta publicitāte reģionā tiks nodrošināta regulāri atjaunojot informāciju mājas
lapā www.tukumabaznica.lv, nosūtot informāciju pašvaldību mājas lapām, kā piemēram,
www.tukums.lv , kā arī izplatot plakātus un afišas par konkrētiem kultūras pasākumiem pilsētā,
bez tam nosūtot informāciju reģionālajai radiostacijai „Kurzemes radio”, laikrakstam
„Neatkarīgās Tukuma ziņas”, kuru mērķauditorija ir kopumā četri kaimiņu novadi, kā arī
laikrakstam „Jūrmalas Vārds”/ „Jūrmalas nedēļas ziņas”, kā arī veidojot kontaktus un
informācijas apmaiņu ar Kurzemes un Zemgales reģionu Tūrisma informācijas centriem,
tūrisma organizācijām, kā, piemēram, Kurzemes tūrisma asociāciju, Zemgales tūrisma
asociāciju, jo Tukums atrodas pa ceļam uz Kurzemi un Zemgali.

8. Ilgtspēja
Kultūras mantojuma objekta atjaunošanas projektu rezultāti paliks kultūras mantojuma
objekta īpašnieka īpašumā ne tikai 5 gadus pēc projekta beigām, bet ilgāk, jo saskaņā ar Latvijas
evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumu „Baznīcas īpašumā esošie dievnami piespiedu kārtībā
nav atsavināmi. Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst
piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.”28 Draudzei, kā baznīcas ēkas īpašniekam, nav nekāda
pamata plānot ēkas pārdošanu, nojaukšanu vai citādu ēkas iznīcināšanu, jo Tukuma evaņģēliski
28

LELB likums 2. un 3. pants
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luteriskā draudze ir stabila pilsētas draudze, kura pulcē pietiekami daudz Tukuma novada
iedzīvotājus, kuriem ir svarīga Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas pastāvēšana. Līdz ar to,
plānotie ieguldījumi Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas atjaunošanā ir droši un
ilgspējīgi.
Ēku turpinās apsaimniekot un uzturēt Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze ieguldot savus
finanšu līdzekļus (ziedojumus, ienākumus no saimnieciskās darbības), brīvprātīgo darbinieku un
algoto darbinieku darbu. Lēmumus turpinās pieņemt draudzes kopsapulces ievēlēta draudzes
padome, valde un draudzes priekšnieks. Garīgo vadību un pārraudzību turpinās veikt mācītājs,
LELB prāvests, bīskaps un Virsvalde.
Kultūras mantojuma objekta pieejamība visām sociālajām grupām tiks nodrošināta gan
piedāvājot īpašus pasākumus mērķētus tieši uz konkrēto mērķa grupu, gan nodrošinot jebkuras
grupas pieejamību baznīcas zālei un sakristejai. Pieteikšanās kārtība kultūras mantojuma objekta
apmeklējumam ir publicēta mājas lapā www.tukumabaznica.lv, kontaktējoties pa norādītajiem
tālruņiem un e–pastiem norādītajos darba laikos vai ierodoties personīgi draudzes kancelejā
mājas lapā norādītajā adresē. Baznīcas zāles un torņa apmeklējums bez pieteikšanās ir iespējams
no maija līdz oktobrim mājas lapā norādītajās dienās un laikā.
Ņemot vērā, ka pēdējie ieguldījumi Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Tukuma
evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanā notika pagājušā gadsimta vidū, šis projekts būtu
būtisks ieguldījums reģiona kultūrvides sakārtošanā. ES struktūrfondu piesaiste tieši Eiropas
kultūras mantojuma objektam liecinātu gan vietējiem, gan citu valstu ES pilsoņiem – nodokļu
maksātājiem, par adekvātu līdzekļu izlietojumu kopīga kultūras mantojuma saglabāšanai
nākamām paaudzēm. Ieguldījums sabiedriski nozīmīgā ēkā, kura pulcē simtiem cilvēku gan
svētdienas dievkalpojumos, gan svētkos un kultūras pasākumos, iedvesmotu daudzus reģiona
cilvēkus lepoties ar savu novadu un valsti, tās kultūrvēsturiskajām vērtībām un piederību, sniegtu
cerību nākotnē.
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