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nOtikumi
Dievkalpojums Raudas pansionātā 
8. jūnijā plkst.14:00.

Tukuma mūzikas skolas audzēkņu un 
pedagogu koncerts „Mans laiks” 
9. jūnijā plkst.18:00. 
Ieeja koncertā par ziedojumiem pulksteņa 
atjaunošanai.

Draudzes jubilejas svinības Trīsvienības 
svētkos, 11. jūnijā.

Kapu svētki 29. jūlijā 
Tukuma kapsētās: 13:00 – Meža kapsētā;
14:00 – Ozoliņu kapsētā; 15:00 – Veļķu 
kapsētā;  16:00 – Vilkājas kapsētā.

Kapu svētki 5. augustā Smārdes kapsētās:
12:00 – Lielā Ciema kapsētā; 13:00 – 
Cērkstes kapsētā; 14:30 – Milzkalnes 
kapsētā; 15:00 – Mārtiņa kapsētā; 16:00  
- Kārniņu kapsētā.

Draudzes nometne Mazirbē 
11.-13. augustā.

Aicinājums uz draudzes 450 gadu 
jubilejas svinībām

Trīsvienības svētkos, 11. jūnijā drau-
dze atzīmēs 450 gadu jubilejas svinības. Kā 
svētku moto izvēlēti psalmu vārdi: „Viena 
diena Tavos pagalmos ir labāka, nekā tūk-
stoš citas!” (Ps. 84:11) Svētkos sirsnīgi un 
mīļi aicināts piedalīties ikviens. Jubilejas 
reizē svētku komiteja izsūtījusi ielūgumus 
draudzes kaimiņu draudzēm un sadarbī-
bas partneriem. Svētkos īpaši gaidīti mūsu 
draudzes brīvprātīgie darbinieki. Svinības 
iesāksies ar Liepājas diecēzes bīskapa Hansa 
Martina Jensona un prāvesta Mārča Zeifer-
ta vadītu dievkalpojumu plkst.11:00, bēr-
nudārza „Karlsons” grupiņas  „Gaismiņas” 
bērnu piedalīšanos, pieaicinātiem mūzi-
ķiem. Svinību turpinājums plkst.13:30 no-
tiks Tukuma Kultūras namā ar sadraudzī-
bu, mūziku, sarunām, apsveikumu runām 
un svētku kliņģeri. Paralēli notikumiem 
pie baznīcas notiks jauno mākslinieku 
plenērs „Uzglezno savu baznīcu”. Kā īpašs 
notikums sagaidāma Tukuma novada koru 
sadziedāšanās baznīcā plkst. 18:00. Noslē-
gumā tiks sacīta lūgšana un svētības vārdi. 
Visbeidzot svētku galotnē notiks baznīcas 
torņa pulksteņa un apgaismojuma atklā-
šana. Svētku dalībniekiem Kultūras namā 
lūgums draudzes kancelejā izņemt Galda 
karti.  

Tukuma tirgus laukums 1832. gadā. Akvareļa tehnikā 13 gadu vecumā šo darbu uzgleznoja Johana Gotloba Groškes mazmazdēls 
Frīdrihs Vilhelms Osvalds Rozenbergs (1819–?).

Ērģeļmeistars Alvis Melbārdis darbojas pie jaunatvestā Nordfors & Co ērģeļbūves instrumenta 
Tukuma baznīcā. Foto: Guntis Zariņš.

Dievnamā atgriežas 
ērģeļu skaņas

Jau esam rakstījuši, ka mūsu Dievna-
ma ērģelēm nepieciešama nopietna restau-
rācija. Šis instruments ir sens – tā jaunbū-
ve notika 1859. gadā, bet paplašināšana 
1866. un 1871. gados. Ērģeļu mehānisms 
galvenokārt ir no koka un, diemžēl, nu jau 
vairākus gadus pakļauts ķirmju iedarbībai. 
Turklāt koka konstrukcijām svarīga ir gai-
sa temperatūra un mitruma līmenis – tas 
nozīmē, ka ērģeļu atjaunošana veicama ti-
kai kopā ar visas ēkas atjaunošanu. Tāpēc 
baznīcas atjaunošanas koncepcijā ērģeles ir 
iekļautas kā viena no pozīcijām. 

Tomēr, lai pavisam neatteiktos no 
dzīvu ērģeļu skaņām dievnamā un diev-
kalpojumos nevajadzētu lietot digitālo ins-
trumentu, kā arī lai bagātinātu muzikālo 
dzīvi, draudze ar pateicību pieņēma dāvi-
nāto instrumentu no Jēčepingas draudzes 
Zviedrijā. 
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Jūs esat zemes sāls

vai mēs gribam būt pilsēta kalnā? tad kļūsim par šīs 
zemes sāli un ieliksim gaismu lukturī! lai mūsu gaisma 
spīd ļaužu priekšā...

Mt. 5: 13-20
mārcis zeiFerts 

Mūsu pārdomām ir vārdi no 
Mateja evaņģēlija, Kalna sprediķa 
ievaddaļas, kur Jēzus runā par ze-
mes sāli un pasaules gaismu. Ik-
viens, kas kaut vienu reizi ir lasījis 
šos evaņģēlija vārdus, noteikti 
atcerēsies, ka tie ir atrodami tieši 
Bībelē. Mēs šeit sastopamies ar 
diviem salīdzinājumiem – meta-
forām, ko Jēzus lieto attiecībā uz 
saviem sekotājiem. Abos gadīju-
mos ir sacīts, ka neatbilstoša sāls 
lietošana, jeb šajā gadījumā būtu 
jāsaka tieši pretēji – nelietošana, 
un gaismas nelikšana lukturī, no-
ved pie tā, ka kristietības nozīme 
tiek degradēta vai tās jēga vien-
kārši zūd. Jā, ir skaidrs, ka nesa-
prātīga un pārmērīga sāls lietoša-
na izraisa problēmas organismā 
vai pat var kļūt par nāves iemeslu, 
tikpat labi mums ir gandrīz vai 
neiespējami iedomāties dzīvi bez 
sāls. Ar gaismu ir līdzīgi – dzīvī-
bas procesi bez tās ir neiespējami.

Jēzus gan mūs neaicina ie-
dziļināties sāls ķīmiskajā sastāvā, 
bet viņš runā par to, ka sāls bez 
atbilstoša pielietojuma iet vien-
kārši bojā. Šeit gan prasās daži 
paskaidrojumi, jo sāls ieguve un 
ar to saistītais patēriņš tuvo aus-
trumu valstīs bija specifiski. Zi-
nāms, ka Bībeles zemēs sāli iegu-
va galvenokārt no sāls jūras. Jēzus 
laikā iegūto sāli nebija iespējams 
uzturēt ilgstoši, jo sāls, kas tika 
iegūts Nāves jūrā, saturēja arī 
kāliju, magniju un augu atliekas. 
Ilgstoši glabājot sāli saskarē ar 
gaisa mitrumu, tas sabojājās, un 
to vienkārši izmeta laukā. Līdz 
ar to Jēzus vārdi par sāli ir sapro-
tami skaidrāk, kā arī tas, kāpēc 
Viņš tos tieši attiecina uz saviem 

sekotājiem. Jēzus sacīja: „Jūs esat 
zemes sāls.”

Tagad arī mēs ikviens varam 
pajautāt pats sev, vai esam zemes 
sāls? Vai varam to atkārtot pie se-
vis un pasacīt vārdus: „Es esmu 
zemes sāls” un „Es esmu pasau-
les gaisma”? Jēzus grib, lai mēs 
šos vārdus izsakām nebaidoties. 
Mums ir iemesls baidīties no da-
žādām lietām, kas mūs uztrauc: 
no terora, no katastrofām, no 
tā, ka dzīvē zaudēsim to, kas ir 
mums katram dārgs – gan lietas, 
gan darbu, gan arī cilvēkus, kas 
mums ir svarīgi. Bet cik daudzi 
no mums uztrauktos un baidītos 
no tā, ka mēs vienkārši tiksim iz-
mesti ārā un tapsim ļaužu samīti? 
Ja sāls kļuva nederīga, tad tā arī 
Jēzus laikā notika. Šo piemēru 
Jēzus attiecināja uz mūsu gatavī-
bu kļūt par zemes sāli pasaulē. Arī 
piemērs par lukturi, ko nevar likt 
zem pūra. 

Daži teologi šos Jēzus vār-
dus saredz kā atslēgas tekstu 
Mateja evaņģēlijā, kas paskaidro 
visu evaņģēliju kopumā. Sāls un 
gaisma šajā ziņā ir jāsaprot visas 
Jēzus dzīves kopsakarībā, jo, kā 
Jēzus savu dzīvi atdeva citiem, 
nevis paturēja sev, tā arī mums 
šīs lietas ir jāuztver, jo mēs ne-
varam sāli mūžīgi glabāt sev un 
tāpat arī gaismu, jo tā noslāps, 
gaismu neatdodot. Turklāt šie ir 
vārdi, kas savā ziņā it kā, ja tā var 
izteikties, „saāķējas” kopā ar Jēzus 
teikto evaņģēlija noslēgumā, kur 
viņš teica: “Dariet par mācekļiem 
visas tautas, tā kristīdami Tēva, 
Dēla un Svētā Gara vārdā,” – ko 
esam saņēmuši paši, to dodam tā-
lāk citiem.

Ja mēs jautājam par to, kur 
tad ir baznīcas un draudzes būtī-

ba, tad tā nav ēkā vai namā, bet 
cilvēkos, jo jebkurš dievnams bez 
cilvēkiem ir kā pasaule bez sāls vai 
gaismas. Tās ir tikai ēkas, kas vei-
do pilsētas arhitektonisko siluetu, 
bet ne tās jēgu.

Jēgas un satura veidošana sā-
kas ar katru no mums. Un mēs 
noteikti teiksim, ka es viens pats 
jau neko nevaru, ka mani nedzir-
dēs, neievēros. Ziniet, jūs visus 
ievēro un zina, kas jūs esat! Jums 
nemaz nevajag citiem stāstīt, ka 
jūs piederat pie kādas draudzes. 
Visi to vienkārši zina. Jūs jautāsiet 
– kā? Nu, vienkārši zina. Varbūt 
tamdēļ, ka mēs tomēr kaut kā 

atšķirīgāk skatāmies uz lietām un 
vērtībām, tomēr arī mazā miestā 
visi zina, ka ejam uz baznīcu. Un 
dažreiz tas mums pat var kaut kā 
sākt dergties, mēs sākam savā ticī-
bā pagurt, un arī to redz tie, kas 
ir mums apkārt. Tieši tajā brīdī 
sāls pamazām kļūst nederīga. Ja 
kādreiz esam par citiem sacījuši, 
ka tie jau tikai tādi Ziemassvēt-
ku dievkalpojumu apmeklētāji, 
tad jau drīz arī par mums pašiem 
varēs sacīt, ka baznīcā parādāmies 
labi ja vienreiz gadā. Saprotams, 
ka ne jau baznīcas apmeklēša-
na vai neapmeklēšana mūs dara 
par mācekļiem, bet Jēzus sacītais 
vārds un tas, kā tas tiek izdzīvots 
baznīcā un kopībā. Kāda ir šī sāls 
mijiedarbība ar to, kas ir tam ap-
kārt?

Sāls pats par sevi ir nederīga. 
Tas nostāvas traukā, un tas viss. 

saprotams, ka ne jau baznīcas ap-
meklēšana vai neapmeklēšana mūs 
dara par mācekļiem, bet jēzus sacī-

tais vārds un tas, kā tas tiek izdzīvots baznī-
cā un kopībā

No kreisās: Maija Galeniece, Māra Paije, Ilga Vilcāne, Velta Birzniece un jubilāre Lidija Sīrica. 
Foto: Mārcis Zeiferts.

No kreisās: Ilggadīgais draudzes kalpotājs un pērminderis Voldemārs Cers 
kopā mācītāju Mārci Zeifertu savās mājās Veļķos. 
Foto Vladimirs Akimovs.

Dieva svētības piepildīti 90 gadi

Sāls jēga ir tikai ar kaut ko kopā. 
Sāls tiek piejaukts ēdienam, tam 
ir jāizšķīst traukā, kas tiek celts 
saimes galdā. Un tas, ar ko tam 
ir jābūt kopā, ir šī pilsēta, kurā 
tu dzīvo, tavi kaimiņi, tava iela, 
tava darba vieta. Un tas nozīmē 
arī to, ka sāls, vismaz kā tas tika 
saprasts Jēzus laikā, visu laiku sevī 
ir jāatjauno un jāatdod prom no 
sevis. Šo sāli mēs iegūstam sirds 
dziļumos, savā lūgšanu kambarī, 
un ne jau mums tūlīt ir kaut kā 
tas redzami jādod prom no sevis, 
jo šī atdošana tik bieži vai ļoti reti 
ir kaut kāda pamanāma lieta. Šī 
atdošana vienkārši notiek pati no 
sevis, kad mēs izšķīstam pasaulē. 
Mēs vienkārši katrs esam tur, kur 
mēs esam, bet mēs atdodam paši 
no sevis to, kas mums ir dots. Ja 
sāls paliek kopā ar to, kas pats ir 
sāls, tad tā nav tā mijiedarbība, 
par ko runāja Jēzus. Bet Jēzus 

sacīja – sāls un zeme, gaisma un 
pasaule. Ja mācekļi paliek kopā 
paši ar sevi, tā kļūst par šauri do-
mājošu un eksistējošu vienību, 
kas zemei nekādu labumu nedod, 
ja nu vienīgi kaut kā paši sev var 
palīdzēt... Un bieži vien izrādās, 
ka nevar pat palīdzēt arī paši sev.

Ir skaidrs, ka pasaule mainās, 
un arī baznīca sevi meklē šajās 
pārmaiņās. Kā Ērika Kestnera 
stāstā „Emīls un Berlīnes zēni” 
bija sacīts, ka zirgu tramvajam 
bija daudz laika. Daudz laika bija 
pasažieriem. Daudz laika bija 
konduktoram. Un, ja kādam ne-
bija daudz laika un tramvaja gai-
ta šķita virzāmies uz priekšu par 
lēnu, tad varēja vienkārši izkāpt 
ārā no tramvaja un tālāk doties 
ar kājām. Bet puikas sapņoja ne-
vis par kleperi, kas velk tramvaju 
– tas šķita tik apkaunojoši – bet 

sapņoja par īstu tramvaju, kam 
bija pieci lukturi priekšā un trīs 
aizmugurē, un kas pārvietojās ar 
elektrību. 

Tagad mēs dzīvojam ne tikai 
elektrības laikmetā, bet laikmetā, 
kas visu ir apgriezis ar kājām gai-
sā. Un dažreiz mēs domājam, ka 
labāk varbūt bija dzīvot laikmetā, 
kad tramvaju vilka kleperis un 
laika katrā pieturā bija ļoti daudz. 
Taču mēs nevaram izmainīt pa-
gātni. Tas nav kristietības uzde-
vums. Šī pasaule iegūst savu neat-
kārtojamo jēgu tikai mijiedarbībā 
ar Jēzu Kristu. Šī pasaule mainās 
līdz ar sastapšanos ar Viņu. Šī 
pilsēta, kas stāv kalna galā, var 
mainīties tikai saskarsmē ar Viņu. 
Tava iela un Tava ģimene mainās 
tikai saskarsmē ar Viņu.

Vai mēs gribam būt pilsēta 
kalnā? Tad kļūsim par šīs zemes 
sāli un ieliksim gaismu luktu-
rī! Lai mūsu gaisma spīd ļaužu 
priekšā, ka tie ierauga mūsu labos 
darbus un sāk godāt mūsu Tēvu 
debesīs! Un ne caur to, ka mēs, 
ļaudīm izpatikdami, gribēsim at-
mest kādu niecīgu zīmi vai raks-
tu burtu, tad mūsu ticība nebūs 
labāka par farizejisku un rakstu 
mācītāju mācību. Tikai tāpēc, ka 
Kristus mūsos ir iededzinājis gais-
mu, mēs būsim spējīgi uz labiem 
darbiem!

Ļausim tamdēļ, lai šī vēsts 
vispirms sasniedz mūsu pašu sirds 
dziļumus, tad tā arī sālīs zemi un 
dos gaismu pasaulei. Pateiksim 
šos vārdus, kas maina pasauli: „Es 
esmu zemes sāls, es esmu pasaules 
gaisma” Jēzus to ir dzirdējis, un 
lai Viņš mums uz to arī palīdz 
un vada! Bez jums šī pasaule kļūs 
bezgaršīga un tumša! Pirms mēs 
kliedzam un vaimanājam, ka pa-
saule ir kļuvusi auksta un nemī-
līga, atcerēsimies, ka mēs esam 
viņas sāls un gaisma! 

Jubilāri

Šā gada sākumā dzīves lielās jubilejas atzīmēja mūsu ilggadīgie baznīcas kalpotāji Lidija Sīrica un Voldemārs Cers, kuri atskatījās uz Dieva svētības piepildītajiem 90 
gadiem. Lidija draudzes apsveikumus saņēma no diakonijas darbiniekiem un „Sinepju sēkliņām”, kā arī draudzes mācītāja Mārča dzimšanas dienā 16. februārī. Savukārt 

mūsu draudzes pērminderi viņa dzīves lielās jubilejas reizē kopā ar mācītāju apmeklēja draudzes priekšnieks Vladimirs.
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alvis melbārdis: ērģeles būvētas zviedrijā, Nordfors & 
co darbnīcā, pagājušā gadsimta 70.-80.gados

Turpinājums no 1. lpp.

Ar skatu nākotnē

Turpinājums4. lpp.

No kreisās: Diakonijas darbinieces un zupas virtuves sargeņģeļi – Gunta 
Jakovļeva, Rita Jakovļeva, Velta Birzniece, Maija Galeniece, Skaidrīte 
Sakniņa

draudzes nu jau pensionēto ērģel-
nieku, kura meita savukārt bija 
ērģelniece Jēčepingā. Tā nu sanā-
ca, ka viņu draudze bija pasūtījusi 
divu manuāļu ērģeles, skaistas, 
lielas, baroka stilā, un šis mazais 
instruments kļuva lieks. Te nu 
viņam radās pielietojums. Vieno-
jāmies ar Tukuma draudzi par ēr-
ģeļu transportēšanu un devāmies 
ceļā. Kad ieradāmies Jēčepingas 
baznīcā, tur notika remonts un 
bija atvienota elektrība, tāpēc 
mēs nevarējām ērģeles pārbaudīt 
uz vietas, taču, spriežot pēc tā, 
ka Jēčepingas dievnams ir apmē-
ram 3 reizes lielāks nekā Tukuma 
baznīca, telpas apskaņojumam 
vajadzētu būt pietiekami labam. 
Pēc ierašanās mums bija instru-

ments jāizjauc, rūpīgi jāiepako, 
jāiekrauj. Kopumā mēs bijām 
Zviedrijā trīs dienas. 

Instrumentam ir piecas sta-
buļu rindas, bet divas no tām vēl 
dalās basa un diskanta daļā. Sta-
bules lielākoties ir no metāla. Ēr-
ģeles būvētas Zviedrijā, Nordfors 
& Co darbnīcā, pagājušā gadsim-
ta 70.-80.gados tā saucamajā ne-
obaroka stilā, kas parādījās XX gs. 
pirmajā pusē, bet īpaši populārs 
kļuva pēc 2. Pasaules kara. Stila 
ideja bija tāda, ka ērģeļmūzikai 
vajadzētu atgriezties pie Baha un 
agrīnā baroka komponistiem. 
Attiecīgi šie instrumenti arī tika 
paredzēti šādai polifonijai, tembrs 
līdz ar to varētu atšķirties, salīdzi-
nājumā ar jūsu draudzes lielajām 

Ar Alvi melbārdi
sarunājās 
Guntis Zariņš

Jaunais instruments Tukuma 
baznīcā ieradās 30. martā kopā 
ar diviem uzņēmīgiem cilvēkiem 
– ērģeļmeistaru Alvi Melbārdi un 
draudzes locekli, SIA “Porta” dar-
binieku Gati Birkmani.

Kā izrādījās, šis instruments 
turpmāk Dievam par godu un 
cilvēkiem par svētību skanēs Tu-
kuma baznīcā, pateicoties tieši 
A.Melbārdim un viņa agrākai 
darbībai Zviedrijā.

A.Melbārdis:
“Pirms vairākiem gadiem 

strādāju kādā baznīcā Zviedrijā, 
apmēram 20 km no Jēčepin-
gas – tur izveidojās kontakti ar 
vietējiem, tai skaitā ar vietējās 

ērģelēm, kas uzskatāmas par ro-
mantiskās tradīcijas instrumentu 
ar spēcīgu un maigāku, tembrāli 
skaistu skaņu. Neobaroka stils 
savukārt raksturojas ar asākiem 
toņiem, tiek akcentēts skaņas sā-
kums, stabulēm ir asāka ieskaņa, 
un baroka mūzikai raksturīgā po-
lifonija ir labāk uztverama.”

***
Otrdienas, 2. maija vakarā, 

plkst.19:00 par godu ērģeļu ie-
skandināšanai Tukuma evaņģē-
liski luteriskajā baznīcā notika vēl 
nebijis koncerts, kurā piedalījās 
divi vācu mūziķi – Berlīnes ēr-
ģelnieks Jonas Vilferts un trom-
petists Tonijs Fēse no Drēzdenes. 
Abi jaunie Vācijas mūziķi klau-
sītājus prot iedvesmot ar savu 

jaunības degsmi un radīt sajūs-
mu par mūziku. Viņu repertuārā 
reti atrodas ierastie, labi zināmie 
skaņdarbi. Blakus baroka laika 
klasiķiem viņi izvēlas spēlēt arī  
romantisko mūziku. Jāpiebilst, 
ka trompetes un ērģeļu mūzika 
baznīcās un koncertzālēs vairs 
nav izņēmums un klausītāji aiz-
vien vairāk iemīļo šo instrumentu 
salikumu. 

Koncertā Tukumā izskanēja 
mūzika no romantisma un ba-
roka laikmetiem, tādu slavenu 
mūziķu, kā Baha, Grīga, Forē un 
daudzu citu autoru darbi.  

Politisko partiju redzējums par draudzei un novadam svarīgiem jautājumiem
Šā gada aprīļa mēneša Tuku-

ma evaņģēliski luteriskās drau-
dzes padomes sēdē notika dis-
kusija par 3. jūnijā gaidāmajām 
pašvaldības vēlēšanām, un tika 
apkopoti vairāki jautājumi poli-
tiskajām partijām, kuras gatavo-
jas piedalīties vēlēšanās Tukuma 
novadā. Apkopotie jautājumi 
aptver draudzes intereses, kam ir 
tieša vai netieša ietekme uz vidi, 
sabiedrību un vērtībām novadā 
mijiedarbībā ar draudzes rīcībā 
esošajiem īpašumiem, savulaik 
ar novada pašvaldību slēgtajiem 
līgumiem vai draudzes sociālo 
lomu pilsētā. 

Uzdodot šos jautājumus, 
vēlējāmies dzirdēt ne tik daudz 
konkrētus solījumus, bet gan 
mudināt deputātu kandidātus uz 
turpmāku sadarbību, noskaidrot 
katras partijas attieksmi, redzē-
jumus, situācijas vērtējumu pēc 
būtības, kā arī pamata vērtības.

Jāpiezīmē, ka Tukuma lute-
riskajai draudzei pieder dažādi 
cilvēki, kuriem ir atšķirīgi poli-
tiskie redzējumi, un pats par sevi 
šis fakts ir apliecinājums draudzes 
cilvēku līdzdarbībai un iesaistei 
novada dzīvē. Tamdēļ ir būtiski 
pašas draudzes ietvaros palikt bez-
partejiskiem, saglabāt neitralitāti 
un nedalīt cilvēkus pēc politis-
kajiem uzskatiem vai piederības. 
Vēlme ir rosināt draudzes locek-
ļus domāt un vērtēt, iesaistīties 
un būt sabiedriski aktīviem. 

Tā kā draudze piedalās kopējā 
labuma radīšanā novadā, noteik-
ti nav vienaldzīgi jautājumi, kur 
saskaras novada un draudzes inte-
reses. Mums visiem taču ir svarīgi 
redzēt novadu sakoptu un attīstī-
tu, un lai tam visam būtu svētība!

No visām 7 partijām, kurām 
tika iesniegti vieni un tie paši jau-
tājumi, atbildes tika saņemtas no 
6 partijām. Piedāvājam lasītājiem 
atbilžu apkopojumu par sagata-
votajiem jautājumiem.

Jāpiebilst, ka atbildes ir pub-
licētas saīsinātā veidā. Mēs ne-
komentēsim nevienu no šīm at-
bildēm, ļaujot spriest un izvērtēt 
katram draudzes loceklim pašam. 
Savukārt nākotnē būs laba iespēja 
salīdzināt pirms vēlēšanām paus-
to attieksmi un solījumus ar reā-

lajiem darbiem.

1. Par gaidāmo Brīvības 
laukuma rekonstrukciju
- Brīvības laukuma rekons-

trukcijas projekts, - SIA “Mark 
arhitekti” iecere. Kāds ir katras po-
litiskās partijas redzējums attiecībā 
uz Brīvības laukuma rekonstruk-
ciju, ņemot vērā vecpilsētas domi-
nanti – vecāko mūra ēku un valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekli 
– Tukuma evaņģēliski luterisko 
baznīcu?

Tukuma pilsētai un novadam
- Ievērojot pēctecības princi-

pu – 2013. gadā organizēto pub-
lisko metu konkursu un tā rezul-
tātā noslēgto līgumu ar uzvarētāju 
SIA „Mark arhitekti”, turpināsim 
Brīvības laukuma rekonstrukcijas 
projekta izstrādi, lai perspektīvā, 
piesaistot ārpusbudžeta finansē-
jumu, veiktu arī būvdarbus. Paš-
laik projekts ir izstrādes procesā 
un ir notikusi pirmā tā publiskā 
apspriede.  Jautājumā par Tuku-
ma evaņģēliski luteriskās baznīcas 
ēkas dominanti vecpilsētas apbū-
vē, projekta autoriem projektēša-
nas uzdevuma kultūrvēsturisko 
prasību sadaļā noteikts – „respek-
tēt vēsturiskās, arhitektoniskās un 
mākslinieciskās kvalitātes, kas sa-
glabājušās Brīvības laukumā un tā 
apkārtnē, tai skaitā vēsturiskās ro-
bežas un apbūvi”. Detalizētu vie-
dokli par projektēšanas prasību 
izpildi varēsim sniegt tikai pēc tā 
izstrādes un ekspertīzes veikšanas.
Vienotība

- Mūsuprāt, izstrādātais pro-
jekts lieliski apvieno gan Tukuma 
vēsturisko daļu, gan atjaunoto 
Brīvības laukumu. Šādā apvie-
nojumā tas noteikti atspoguļo 
Tukuma Vienotības partijas ie-
ceres attīstīt Tukuma novadu un 
pilsētu, tomēr saglabājot arī pa-
matvērtības.
Latvijas Zemnieku savienība
- Brīvības laukums ir un būs 
pagātnes, tagadnes un nākotnes 
krustpunkts, un tam ir jābūt iz-
cilam. Tukuma Brīvības laukuma 
pārbūves projektā jāievēro gan 
baznīcas, gan cita vēsturiskā ap-
būve, gan pamestie (nesakoptie) 
īpašumi, gan esošā slodze terito-

rijai – dzīvojamā apbūve, trans-
ports, valsts un pašvaldības iestā-
des, veikali u.c. Pārbūve nedrīkst 
samazināt apkārtnes iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un pasliktināt uz-
ņēmējdarbības iespējas. 
Latvijas Zaļā partija

- Brīvības laukums ir jāat-
jauno saskaņā ar veco arhitektū-
ru... Ņemot vērā to, ka Tukuma 
vēsturiskā zona un vecpilsētas 
arhitektūra ir pietiekami svarīga, 
šis projekts virzāms caur darba 
grupu, kur primāri iesaistās vēstu-
risko ēku īpašnieki – ar mērķi pie-
lāgot centru vēsturei un cilvēkam 
ikdienā. Jo visa kultūrvide ir tieši 
centrā, un tā saglabājama vēstu-
riskā izskatā nevis modernismā. 
Nacionālā apvienība

- Uzskatām, ka projektam ir 
nepieciešams veikt uzlabojumus. 
Ar laukuma sakārtošanu domā-
jam ne tikai bruģēto laukumu, 
bet arī ēkas un teritoriju ap lau-
kumu, uzsverot to vēsturisko 
vērtību. Baznīcas ēka ir Brīvības 
laukuma centrs un Tukuma vizīt-
karte – tas jāņem vērā.

Tukuma vēsturiskā centra 
ēku, tostarp Brīvības laukuma un 
Baznīcas izgaismošana, ir NA čet-
ru gadu plānā jau pirms Brīvības 
laukuma rekonstrukcijas. Gaišu-
mam jābūt ne tikai laukuma cen-
trā! Izgaismojot ēkas ap Brīvības 
laukumu, tai skaitā arī baznīcas, 
pilsēta iegūtu unikālas un skaistas 
vietas. 
No sirds Latvijai

- Mēs uzskatām, ka Brīvības 
laukuma rekonstrukcijas projekts 
pašlaik ir sasteigts un nepārdo-
māts, jo minētā rekonstrukcija 
pati par sevi neatrisina jautājumu 
par laukumam apkārt esošo ēku 
sakārtošanu un kopējo vecpilsētas 
ainavas veidošanu.

2. Par finansējumu kultūras 
pieminekļiem

- Vairākas Latvijas pašvaldī-
bas (Rēzekne, Jūrmala u.c.) savos 
budžetos regulāri atvēl līdzekļus 
valsts aizsargājamo kultūras pie-
minekļu saglabāšanā, restaurācijā, 
konservācijā vai avārijas situāciju 
novēršanā, kurus konkursu kārtībā 
apgūst novada teritorijā reģistrēto 
kultūras pieminekļu īpašnieki (val-

dītāji). Vai šādus līdzekļus politis-
kās partijas atvēlētu novada pašval-
dības budžetā savas pārstāvniecības 
gadījumā, lai sekmētu valsts aizsar-
gājamo kultūras pieminekļu sagla-
bāšanu, restaurāciju, konservāciju 
vai avārijas situāciju novēršanu 
novadā?

Tukuma pilsētai un novadam
- Pirmkārt, pašvaldībā jau 

darbojas divas atbalsta program-
mas „Par pašvaldības palīdzību 
vēsturisku būvgaldniecības iz-
strādājumu restaurācijai Tukuma 
novadā” un „Par pašvaldības pa-
līdzību ēku fasāžu atjaunošanai”. 
Budžeta līdzfinansējums 2017. 
gadā ir 20’000 euro, kas tiek pie-
šķirts pieteikumu iesniegšanas 
kārtībā.

Otrkārt, tiek nodrošināts 
līdzfinansējums reliģisko draudžu 
infrastruktūras un citiem projek-
tiem.

Treškārt, ir iespējams saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaidi 25% – 90% (divus līdz 
četrus gadus), ja renovācija veikta 
bez pašvaldības līdzfinansējuma. 

Mūsu partijas pārstāvniecības 
gadījumā arī turpmāk kultūras 
pieminekļu īpašniekiem tiks no-
drošināti visi iepriekšminētie at-
balsta veidi. Papildus likumdoša-
nas līmenī virzīsim priekšlikumu 
par valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu saglabāšanas fonda 
izveidi.
Vienotība

- Uzskatām, ka sava kultūra 
ir jāciena un jāsaglabā, tādēļ no-
teikti mēģinātu rast finansējumu, 
lai sekmētu kultūrvēsturisko pie-
minekļu atjaunošanu un saglabā-
šanu.

Latvijas Zemnieku savienība
- Uzskatām, ka Tukuma arhi-

tektūras vēsturiskais centrs ir kri-
tiskā stāvoklī. Ir pēdējais laiks Tu-
kuma vēsturiskā centra glābšanas 
politikas izstrādei, izveidojot šim 
mērķim speciālu budžetu un dar-
ba grupu, iesaistot profesionāļus 
un speciālistus. Ir kritiski jāpār-
skata pilsētas valdījumā esošo ēku 
pielietojamība, kā arī jāveic darbs 
ar privātpersonām – nekustamo 
īpašumu tiesību turētājiem. 
Latvijas Zaļā partija

- Finanšu resursi ir ierobežo-
ti un pašvaldības līmenī ir tomēr 
jāsaprot, ka visiem objektiem ne-
pietiks, bet šī pilsētas arhitektūras 
daļa – Brīvības laukums – ir vis-
būtiskākā un vissvarīgākā. Pārējā 
pilsētā – tirgus apbūve, Katrīnas 
laukuma apbūve, Raudas ie-
las un citas vietas – ir iespējams 
veikt modernizējumus un ekspe-
rimentēt. Ar Brīvības laukumu 
eksperimentēt nedrīkst! Pagastos 
un ciemu centros, kā arī dažādos 
tūrisma objektos un kultūrvēstu-
riskos objektos mēs uzklausīsim 
Tukuma Muzeja pārstāvjus, pa-
gastu pārvalžu ilggadīgos vadī-
tājus, konsultatīvo padomju un 
uzņēmēju viedokļus. 
Nacionālā apvienība

- Drosmīgi, apzinoties atbil-
dību par dotiem solījumiem, at-
bildēsim – Jā! NA priekšvēlēšanu 
programmas vadošajos punktos 
ir definēta mūsu atbildība pret ar-
hitektūras un kultūrvēstures pie-
minekļiem. Uz jautājumu: “Kur 
ņemsiet līdzekļus?”, atbildēsim 
– ja līdzekļus meklē aktīvi, nevis 
tikai runā, ka līdzekļu trūkst, tad 
naudu var sarūpēt. 
No sirds Latvijai

- Savas pārstāvniecības gadī-
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jumā, lai sekmētu valsts aizsargā-
jamo kultūras pieminekļu sagla-
bāšanu, restaurāciju, konservāciju 
vai avārijas situāciju novēršanu 
novadā, atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām, partija 
izvērtētu jautājumu par līdzekļu 
atvēlēšanu...

3. Par ieguldījumu sociālo 
jautājumu risināšanā

- Tukuma evaņģēliski luteris-
kās draudzes diakonija, zupas vir-
tuve un brīvprātīgie, sadarbojoties 
ar SIA „Dekšņi” un SIA „Lestenes 
maiznīca”, kas finansē labdarības 
projektu, izdala zupu un maizi 
trūcīgām personām kopš 2009. 
gada. Šajos vairāk nekā 8 gados ir 
izdalīts ap 140’000 zupas porciju 
trūcīgajiem. Pārtikas izdalīšana 
notiek, izmantojot draudzes brīv-
prātīgo darbinieku resursus, kā arī 
draudzes telpas un energoresursus. 
Kā politiskās partijas vērtē uzņē-
mēju un draudzes ieguldījumu so-
ciālo jautājumu risināšanā un vai 
tās saredz iespējas, ka šis nozīmīgais 
darbs varētu tikt paplašināts un 
uzlabots ar pašvaldības finansiālu 
atbalstu?

Tukuma pilsētai un novadam
- Mēs augsti novērtējam 

un esam pateicīgi uzņēmēju un 
draudzes ieguldījumam sociālo 
jautājumu risināšanā. Pašvaldības 
izdevumi sociālās aizsardzības no-
drošināšanai pēdējo 6 gadu grie-
zumā sastāda vidēji 10% vai 2,2 
miljonus eiro gadā. Jau vairākus 
gadus Sociālais dienests sadarbībā 
ar Latvijas Sarkanā Krusta Tuku-
ma komiteju un nodibinājumu 
„Borisa un Ināras Teterevu fonds” 
nodrošina zupas virtuvi 3 reizes 
nedēļā. Pārējās 4 dienas nodroši-
na dažādas biedrības un reliģisko 
konfesiju draudzes, kur atbalstu 
(telpas, komunālie pakalpojumi 
un maksājumi, līdzfinansējums 
u.c.) nodrošina arī pašvaldība. 
Uzskatām, ka gadiem veidotā sis-
tēma ir efektīva un paplašināšana 
nav nepieciešama, īpaši ņemot 
vērā to faktu, ka trūcīgo iedzīvo-
tāju skaits no 1009 (2015. g.) ir 
samazinājies uz 840 (2016. g.) un 
Sociālā dienesta izsniegto zupas 
porciju skaits no 10’256 (2014. 
g.) ir samazinājies uz 3625 (2016. 
g.).
Vienotība

- Mēs jūtamies lepni, ka dzī-
vojam kopā ar tik nesavtīgiem 
līdzcilvēkiem! Domājam, ka labā 
griba, ko parādāt Jūs un iesaistī-
tie uzņēmumi, vairo arī pozitīvu 
attieksmi sabiedrībā attiecībā uz 
šo sociālo jautājumu. Domājam, 
ka šādu jautājumu noteikti varētu 
risināt un atrast iespējas, kā paš-
valdība spētu sniegt savu ieguldī-
jumu labdarības projektā.
Latvijas Zemnieku savienība

- Draudzes un uzņēmēju sa-
darbība zupas virtuves projektā ir 
ļoti augstu vērtējama un, iespē-
jams, ne vienam vien novadnie-
kam ļāvusi izdzīvot grūtākā laika 
brīdī. Pašvaldībai šī iniciatīva 
būtu ne tikai pozitīvi jānovērtē, 
bet, sēžoties pie kopīga sarunu 
galda, jāizskata iespējas, kā šo la-
bās gribas iniciatīvu vērst plašu-
mā un kopīgiem spēkiem strādāt, 

lai nākotnē kļūtu mazāk personu 
un ģimeņu, kurām novadā šāda 
veida atbalsts ir nepieciešams.
Latvijas Zaļā partija

- Šis darbs, protams, ir uztei-
cams un svarīgs. Mēs esam par 
veselīgu sabiedrību un drošu vidi.
Nacionālā apvienība

- Izsakām lielu pateicību 
par šāda darba veikšanu! Sociālo 
jautājumu risināšana ir viena no 
pašvaldību funkcijām, kas tai no-
teiktas ar likumu – šo darbu paš-
valdības ir veikušas un veiks. 
No sirds Latvijai

- Uzņēmēju un draudzes 
ieguldījums sociālo jautājumu 
risināšanā ir uzteicams un atbal-
stāms, bet, lai uzlabotu novada 
iedzīvotāju sadzīvi, mūsu partija 
iestājas par brīvpusdienu nodroši-
nāšanu visiem pirmsskolas un pa-
matskolas vecuma bērniem, kas 
būtu milzīgs atspaids ģimenēm 
un papildinājums Jūsu veiktajam 
darbam.

4. Par Brīvības cīnītāju 
piemiņu

- Tukuma Brāļu kapos 1940. 
gada 19. maijā tika atklāts Kārļa 
Zemdegas veidotais piemineklis 
„Strēlnieks” (tautā saukts arī „Pui-
sītis”). Draudze savulaik iestājās 
pret šīs kapsētas pārdošanu, tāpēc 
ar patapinājuma līgumu uz 25 
gadiem Tukuma novada pašvaldī-
bai nodeva lietošanā Meža kapsē-
tu. Tēlnieka K. Zemdegas veidotais 
piemineklis un apbedījumu vietas 
līdz šim uzturētas apmierinošā 
kārtībā. Ņemot vērā mūsu tautai 
nozīmīgas kultūrvēsturiskās vērtī-
bas un cieņu pret aizgājējiem, jo 
sevišķi Brīvības cīnītāju piemiņu, 
- kā pašvaldību vēlēšanās pārstāvē-
tās partijas vērtē gatavību turpināt 

uzturēt Kārļa Zemdegas veidoto 
pieminekli „Strēlnieks” un apbedī-
juma vietas? Vai partijas uzskata 
par nepieciešamu salabot ceļa pie-
brauktuves pie Meža kapsētas?

Tukuma pilsētai un novadam
- Pašlaik jau tiek īstenots ES 

fondu līdzfinansētais projekts, 
kura mērķis ir sakārtot Melneze-
ra ielas posmu, t. sk. arī gar Meža 
kapiem pie Brīvības cīnītāju 
piemiņas vietas (komunikācijas, 
apgaismojums, iebrauktuves, 
stāvlaukums, gājēju celiņš, pie-
gulošās teritorijas labiekārtojums, 
novada Lāčplēša ordeņa kavalieru 
stēlu vietas izbūve u.c.). Projekta 
realizācijas termiņš ir 2017. gada 

septembris. Pēc projekta realizā-
cijas gan Kārļa Zemdegas veido-
tā pieminekļa „Strēlnieks”, gan 
apbedījumu vietai tiks izveidoti 
vislabākie nosacījumi un kārtība 
kultūrvēsturiskās vērtības sagla-
bāšanai un uzturēšanai. 
Vienotība

- Noteikti esam gatavi turpi-
nāt un uzlabot šī apkārtnes uztu-
rēšanu, tai skaitā sakārtot jautāju-
mu par ceļa piebrauktuvēm pie 
Meža kapsētas.
Latvijas Zemnieku savienība

- Latviešu ģeniālā skulptora 
Zemdegas darbs ir un būs viens 
no Tukuma lepnumiem. Pro-
tams, ka tas ir attiecīgi jāuztur, jā-
kopj un jānodrošina tam kvalita-
tīva un droša pieeja. Un ir jādara 
vairāk – šī vieta ir jāpārvērš ne ti-
kai par tukumnieku, bet valstiska 
mēroga piemiņas vietu.
Latvijas Zaļā partija

- Ceļa piebrauktuve apbedī-
jumiem un piemineklim nebūs 
aktuāla, jo līdz ar Melnezera ie-
las daļēju rekonstrukciju tas tiks 
paveikts līdz šā gada beigām. Kas 
attiecas uz noslēgto līgumu par 
patapinājumu, jāvērtē skaitļos. Jo 
teritorija patapinājumā liela un 
uzturēšana šādam zemesgabalam 
tāpat nav maza, par apbedījuma 
vietām un pieminekli, protams, 
nav diskusiju, mēs turpināsim to 
darīt, kā līdz šim. 
Nacionālā apvienība

- Jautājums mazliet pat pār-
steidz. Tas viss jau tiek darīts un 
arī nākotnē, protams, darbs tiks 
turpināts. Kā jau minējām, at-
bildīga rīcība attiecībā pret kul-
tūrvēsturiskiem pieminekļiem ir 
viena no NA prioritātēm.
No sirds Latvijai

- Pārstāvības gadījumā esam 

gatavi rūpēties par to, lai tiktu 
sakopts Kārļa Zemdegas veidotais 
piemineklis „Strēlnieks” un tam 
apkārt esošās apbedījuma vietas, 
kā arī uzskatām, ka noteikti ir 
labojama ceļa piebrauktuve pie 
Meža kapiem.

5. Par koncertu darbības 
nodrošināšanu

- Mūsu draudze regulāri rīko 
koncertus baznīcā, piedalās Muze-
ju nakts pasākumos u.c. Tukuma 
evaņģēliski luteriskās baznīcas at-
jaunošanas fonds ir izstrādājis dar-
bības programmu 2014. – 2021. 
g. kultūras mantojuma objektam 
„Tukuma evaņģēliski luteriskā 
baznīca”. Koncertu darbības tur-

pināšanai atjaunošanas fonds no 
novada pašvaldības 2017. gadā 
saņēmis 2400 EUR. Vai pārstāvē-
tās politiskās partijas savas ievēlēša-
nas gadījumā turpinās izsludināt 
pieteikšanos un paredzēs līdzekļus 
budžetā koncertu darbības nodro-
šināšanai nākamajā pašvaldības 
darbības termiņā?

Tukuma pilsētai un novadam
- Dome 2016. gadā ir apstip-

rinājusi Latvijas valsts simtgades 
Tukuma novada programmu 
„Tukuma novads ceļā uz Latvijas 
valsts simtgadi”, kas paredz 5 gal-
veno virzienu atbalstu laika pos-
mā no 2016. līdz 2021. gadam. 
Programmas izpildei ir piesaistīti 
vairāki finanšu avoti, tai skaitā 
valsts un pašvaldības budžeta, 
Kultūrkapitāla fonda, Lauku 
atbalsta dienesta, privātie u.c. lī-
dzekļi. Ir paredzēts katru gadu pie 
pašvaldības budžeta apstiprināša-
nas pieņemt arī minētās program-
mas attiecīgā gada finanšu plānu. 
Programmas 4. virziena (Latvijas 
dzimšanas diena un dāvanu pa-
sniegšana) viena no aktivitātēm 
paredz koncertu līdzfinansējumu 
novada dievnamos. 2017. gada 
finanšu plānā minētās aktivitātes 
līdzfinansējumam paredzēti 3886 
eiro. Iepriekš saskaņojot koncertu 
norisi, arī nākamo gadu finanšu 
plānos konsekventi tiks paredzēts 
līdzfinansējums to darbības no-
drošināšanai.
Vienotība

- Plānojam turpināt jau iesāk-
to atbalstu un nodrošināt līdzek-
ļus.
Latvijas Zemnieku savienība

- Jā, atbilde ir pozitīva. 
Latvijas Zaļā partija

- Neapšaubāmi, ka atbalsts 
pasākumiem tiks saglabāts gan 
draudzei, gan citām biedrībām 
un nevalstiskajām organizācijām. 
Nacionālā apvienība

- Esam lojāli kristīgām vēr-
tībām un kultūrai. Iniciators 
Baznīcas minētajam pašvaldības 
līdzfinansējumam ar nosaukumu 
“Koncerti novada dievnamos” 
savulaik bija NA deputātu kan-
didāte Inese Smirnova, un dome 
šo ideju atbalstīja arī 2016. gadā. 
Kā viens no punktiem tā iekļauta 
Latvijas simtgades programmā. 
Uzskatām, ka pašlaik Baznīca 
pilda arī Tukuma koncertzāles 
funkciju, tāpēc pašvaldībai jātur-
pina atbalstīt vismaz 4 koncertus 
gadā arī pēc simtgades program-
mas izpildes. Tāpēc sakām – šāds 
atbalsts no mūsu partijas būs!
No sirds Latvijai

- Protams, ka mūsu partija 
ievēlēšanas gadījumā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām un bu-
džeta iespējām turpinās paredzēt 
līdzekļus budžetā koncertu dar-
bības nodrošināšanai nākamajā 
pašvaldības darbības termiņā.

6. Par atbalstu draudzes 
projektiem

- Mūsu draudze ir pateicīga 
par atbalstu, kas saņemts no paš-
valdības koncertu rīkošanai, bērnu 
nometņu rīkošanai, grāmatas izdo-
šanai un citiem projektiem, piemē-
ram, šogad piešķirto finansējumu 
4000 EUR apmērā torņa apgais-
mojuma un pulksteņa darbības at-

jaunošanai.  Kāda veida projektus 
pārstāvētās politiskās partijas būtu 
gatavas atbalstīt draudzē turpmāk? 
Vai partijas redz kādas atbalsta 
prioritātes?

Tukuma pilsētai un novadam
- Arī turpmāk ar līdzfinan-

sējumu mēs esam gatavi atbal-
stīt reliģisko konfesiju draudžu 
realizētos Eiropas fondu, Valsts 
kultūrkapitāla fonda, pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas un citu 
ārējo finanšu avotu projektus. 
Turpināsim attīstīt un finansēt 
pašvaldības mēroga programmas, 
kuru ietvaros tiks plānots līdzfi-
nansējums gan koncertiem, gan 
nometnēm, gan citām sabiedriski 
nozīmīgām iniciatīvām un aktivi-
tātēm. Tāpat kā līdz šim tiks vēr-
tēti un rasta iespēja piešķirt līdzfi-
nansējumu vai cita veida atbalstu 
līdz 50% apmēram arī indivi-
duālajiem draudžu projektiem. 
Kā atbalsta prioritāti līdzfinan-
sējumam mēs redzam Tukuma 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
ēkas Brīvības laukumā 1 fasādes 
rekonstrukciju un energoefekti-
vitātes pasākumu nodrošināšanu.
Vienotība

- Uzskatām, ka līdzšinēja 
pašvaldības sadarbība ar Tukuma 
Ev.-luterisko draudzi ir laba, un 
esam gandarīti, ka tā aktīvi rīko 
dažādus pasākumus draudzei, 
visiem Tukuma pilsētas un nova-
da iedzīvotājiem, kā arī viesiem. 
Mūsuprāt, tikai pati draudze spēj 
noteikt prioritārās vajadzības, 
kam nepieciešams atbalsts, un 
tām to arī sniegsim.
Latvijas Zemnieku savienība

- Pašvaldība arī turpmāk at-
balstīs projektus, kas vērsti uz 
novada kultūrvēsturiskās, soci-
ālās un veselīgas vides veidoša-
nu, bērnu atpūtu ar mērķtiecīgu 
izglītošanas ievirzi. Projekti nevar 
tikt šķiroti pēc to veidiem vai pie-
teicējiem. Katrs projekts atsevišķi 
tiks izvērtēts un lemts par atbal-
stu. 
Latvijas Zaļā partija

- Mūsu programmā skaidri 
ierakstīta vīzija par Latvijas dabas 
un tautas mūžīgu dzīvotspēju. 
Tas, ko mēs vēlētos dot vairāk Tu-
kuma ļaudīm, ir veselīga dzīves-
veida piemērs, zaļā vide un Ģime-
ne. Lielā mērā ģimenes pamatus 
un vērtības ieliekat arī Jūs. Tādēļ 
būsim pateicīgi veidot sadarbību 
un kopdarbu ģimenēm svarīgu 
jautājumu risināšanā.
Nacionālā apvienība

- Draudzes projektus skatīsim 
vienlīdzīgi citiem pilsētas un no-
vada kontekstā. Bērnu nometņu 
atbalsts būs viena no mūsu prio-
ritātēm.
No sirds Latvijai 

- Ņemot vērā to, ka Tuku-
ma novadā ir vairāku konfesiju 
pārstāvniecības, ievēlēšanas ga-
dījumā esam atvērti sadarbībai 
un sarunām ar jebkuru no to 
pārstāvjiem, kā arī uzklausīt viņu 
priekšlikumus.

7. Par atbalstu Lauktehnikas 
teritorijas attīstībai

- Draudzes īpašumā ir ievēro-
jama daļa Lauktehnikas teritori-
jas, kas galvenokārt ir iznomātas 
(draudze pēdējo 10 gadu laikā no-

Tēlnieka Kārļa Zemdegas pieminekļa atklāšana 1940. gada 19. jūlijā 
Meža kapos, piedaloties Kurzemes divīzijas komandierim, ģenerālim Her-
manim Bukam.
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mums visiem taču ir svarīgi redzēt novadu sakoptu 
un attīstītu, un lai tam visam būtu svētība!

sekojiet tviterī @tukumabaznica

vada pašvaldības budžetā kā NĪN 
ir iemaksājusi ap 90 000 EUR). 
Lai īstenotu novadam nozīmīgus 
projektus – rekonstruētu Zemītes 
ielu, izbūvētu autobusu pieturu un 
veloceliņus, tādējādi būtiski uzla-
bojot iedzīvotāju dzīves apstākļus – 
šo ieceru īstenošanai draudze savu-
laik piekritusi zemes atsavināšanai. 
Kā pārstāvētās politiskās partijas 
vērtē turpmāku teritorijas labie-
kārtošanu un attīstību, piemēram, 
gājēju ceļa izbūvi starp Zemītes 
ielu un dzīvojamo māju komplek-
su gar sporta stadionu un Tukuma 
vakarskolu?

Tukuma pilsētai un novadam
- Pašvaldība ir pateicīga vi-

siem godprātīgajiem nodokļu 
maksātājiem – arī Tukuma evaņ-
ģēliski luteriskai draudzei, jo no-
dokļi veido galveno ieņēmumu 
avotu, no kura tiek finansēti sa-
biedriskie pakalpojumi un auto-
nomo funkciju izpilde. Eiropas 
fondu līdzfinansētā Zemītes ielas 
rekonstrukcijas projekta kopējās 
izmaksas bija 2,37 miljoni eiro. 
Atbilstoši pašvaldības Attīstības 
programmai Investīciju plānā 
kopā ir iekļauti vairāk 250 novada 
teritorijas attīstības projekti. Kā 
prioritārie turpmākajiem četriem 
gadiem ir noteikti 12 – ar kopē-
jām provizoriskajām izmaksām 
vairāk kā 25 miljonu eiro (Mel-
nezera, Parādes, Slocenes, Kur-
zemes, Stacijas, Vilkājas, Purva 
ielu rekonstrukcija; 2.vidusskolas 
rekonstrukcija; PII „Vālodzīte” 
un „Pasaciņa” energoefektivitātes 
paaugstināšana, Kultūras nama 
rekonstrukcija, 3. pamatskolas 
sporta zāles un stadiona būvnie-
cība). 
Vienotība

- Tukuma pilsētai noteikti ir, 
kur augt un attīstīties. Noteikti 
jāturpina labiekārtot ielas un te-
ritorijas.
Latvijas Zemnieku savienība

- Mēs augstu vērtējam drau-
dzes ilglaicīgo artavu Tukuma un 
tukumnieku nākotnē. Izvērtējot 
patreizējos Tukuma attīstības 
plānus un draudzes redzējumu 
uz konkrēto objektu attīstību un 
ņemot vērā attiecīgo rajonu iedzī-
votāju viedokli, arī turpmāk tiks 
veikta minēto teritoriju labiekār-
tošana.
Latvijas Zaļā partija

- Atbildot uz iespējamo at-
tīstību Lauktehnikā, jāsaka, ka šī 
pilsētas daļa tiks uzlabota, izejot 
no uzņēmējdarbības vides fak-
toriem. Lauktehnika virzīsies uz 
industrializāciju, un primāri at-
balsts tiks sniegts tieši šajā jomā. 
Atsevišķi gājēju celiņi šobrīd nav 
dienas kārtības jautājums. 
Nacionālā apvienība

- Jūs nosaucat iedzīvotājiem 
vajadzīgas lietas, par kurām jau 
esam sprieduši NA sanāksmēs. 
Tai skaitā par promenādi, kuras 
Tukumā nav vispār. Uzskatām, 
ka jāatjauno mikrorajonu valdes, 
un tad kopā ar iedzīvotājiem risi-
nāsim viņiem sāpīgās problēmas, 
tai skaitā ietvju u.c. labiekārtoju-
mu nepieciešamību.
No sirds Latvijai 

- Mūsu partija, protams, ir 
par turpmāku teritorijas labiekār-
tošanu un attīstību, bet gājēju iela 

kopā ar veloceliņu jau ir iekārtota 
gan visas Kuldīgas ielas, gan Ze-
mītes ielas garumā. Gājēju celiņi 
un veloceliņi tiek iekārtoti atbil-
stoši kopējam teritorijas attīstības 
plānam.

8. Par kristīgo mācību 
bērnudārzos

- Uz draudzei piederošā īpašu-
ma ar privātās partnerības finan-
sējumu Lauktehnikā 2011. gadā 
tika uzcelta pirmskolas mācību 
iestāde „Karlsons”. Draudze zemes 
īpašumu ir nodevusi bezatlīdzības 
lietošanā, nesaņemot par to pretī 
nomas maksu. Ar pašvaldību no-
slēgtajā līgumā ir paredzēta sadar-
bība par integrētā mācību satura 
īstenošanu pirmskolas mācību ies-
tādē. Kā pašvaldību vēlēšanās pār-
stāvētās politiskās partijas saredz 
turpmāko sadarbību ar draudzi, 
ņemot vērā apstākli, ka līgums ar 
pašvaldību par kopējo sadarbību 
ir noslēgts uz 7 gadiem? Vai par-
tiju pārstāvji būtu gatavi šo līgu-
mu ar draudzi turpināt? Vai būtu 
nepieciešams arī citos bērnudārzos 
novadā ierīkot grupiņas ar integ-
rēto mācību saturu, kurās bērniem 
būtu iespēja iepazīties ar kristīgo 
mācību?

Tukuma pilsētai un novadam
- Mēs esam pateicīgi draudzei 

par zemes īpašuma nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā pirmssko-
las iestādes būvniecībai. Mūsu 
kopējā sadarbībā esam būtiski 
samazinājuši bērnu rindu uz ne-
pieciešamo vietu nodrošinājumu 
Tukuma pilsētas pirmsskolas 
iestādēs. Esam gatavi turpināt 
abpusēji izdevīgo sadarbību arī 
pēc esošā 7 gadu līguma termiņa 
beigām. Jautājumā par integrētā 
mācību satura īstenošanu citās 
novada pirmsskolas iestādēs mēs 
esam uzticīgi saviem iepriekš 
paustajiem pamatprincipiem un 
lēmumu par iespēju bērniem ie-
pazīties ar kristīgo mācību atstā-
jam vecāku izvēlē.
Vienotība

-Draudzes un pašvaldības 
līdzšinējā sadarbība ir pozitīva, 
tādēļ uzskatām, ka noteikti tur-
pināsim šo līgumu. Uzskatām, ka 
ir jāveic iedzīvotāju aptauja par to 
vai nepieciešam izveidot vēl kādu 
grupiņu ar integrēto mācību satu-
ru un, ja iedzīvotāju viedoklis būs 
pozitīvs, tad pašvaldība darīs visu 
iespējamo, lai to realizētu.
Latvijas Zemnieku savienība

- Iestājamies par pēctecību 
un prognozējamību pašvaldības 
darbībā. Līgumattiecības ir tur-
pināmas. Nenoliedzot, ka šai ģeo-
politiski sarežģītajā laikā kristīgās 
vērtības ir viens no mūsu sabied-
rības pastāvēšanas stūrakmeņiem, 
uzskatām, ka katrai mācību iestā-
dei (primāri – bērnu vecākiem) ir 
jābūt tiesībām lemt par mācību 
satura veidošanu. 
Latvijas Zaļā partija

- Jebkurš spēkā esošais līgums 
tiks turpināts arī pēc 3. jūnija 
vēlēšanām. Attiecībā uz integ-
rēto mācību saturu pirmskolas 
izglītības iestādēs – jautājums 
būtu jāuzdod bērnu vecākiem un 
jāņem vērā viņu viedoklis. Kā iz-
vēli vienmēr varam piedāvāt, bet 
uzspiest – nekādā ziņā.  

Nacionālā apvienība
- Līgums jāturpina, pilsētai 

tas ir izdevīgs. Noteikti izvērtēsim 
esošo pieredzi pirmskolas mācību 
iestādē, lai izvērtētu turpmākās 
sadarbības iespējas. Taču jautāju-
ma daļā, kas attiecas uz kristīgo 
mācību bērnudārzos un skolās, 
neliekuļosim un priekšvēlēšanu 
gaisotnē „nepielīdīsim” vēlētā-
jiem – Baznīcas draudzei. Satvers-
me nosaka, ka valsts un baznīca 
ir šķirtas, tāpēc obligātu kristīgo 
mācību izglītības iestādēs neievie-
sīsim – respektēsim, ka primāri 
jābūt bērnu vecāku interesei un 
iniciatīvai turpināt šādas vai citas 
integrētās programmas īstenoša-
nu, un pašvaldībai ir jāievēro ie-
dzīvotāju intereses.
No sirds Latvijai 

- Ievēlēšanas gadījumā esam 
atvērti sadarbībai ar Jūsu drau-
dzi un, protams, uzskatām, ka 
jāpagarina līgums, kas noslēgts 
ar mērķi uzlabot novada cilvēku 
dzīvi.  Attiecībā uz integrēto mā-
cību saturu pirmskolas izglītības 
iestādēs, kur bērniem būtu iespē-
ja iepazīties ar kristīgo mācību, 
jautājums būtu jāuzdod bērnu 
vecākiem un jāņem vērā viņu iz-
teiktās vēlmes.

9. Par Fīrekera parka izveidi 
Lauktehnikā

- XVII gs., G. Manceļa rosi-
nāts, Tukumā darbojās Kristofors 
Fīrekers (Fürecker, ap 1615–
1685), kurš uzskatāms par ievēro-
jamu Kurzemes hercogistes dzejnie-
ku. Viņš iemācījās latviešu valodu, 
kā tas līdz tam vēl nebija nevienam 
izdevies. Fīrekera vārds vistiešākajā 
nozīmē saistāms ar agrāko Tukuma 
mācītājmuižu, kur viņš pavadījis 
savu mūža nogali. Mācītājmuiža 
pastāvēja līdz pat tagadējās Lauk-
tehnikas izveidošanai un atradās 
Strēlnieku un Tehnikas ielas krus-
tojumā. Šodien dabā sazīmējams 
vienīgi mācītājmuižas parks, kura 
teritorija atrodas iepretī tagadējam 
Sporta kompleksam. Parks, kurā 
vienuviet aug dižkoki, nākotnē va-
rētu kļūt par ievērojamu kultūrvēs-
turisku liecību, vēsturiski nozīmīgu 
vietu Latvijas kultūras mantojuma 
kontekstā. Vai pašvaldību vēlēša-
nās pārstāvētās politiskās partijas 
atbalstītu ieceri šo teritoriju iepretī 
Sporta kompleksam nodēvēt par 
„Kristofora Fīrekera parku” un ie-
rīkot tajā nelielu piemiņas vietu ar 

informatīvu vēstījumu par šo vēstu-
risko vietu un Kristoforu Fīrekeru?
Tukuma pilsētai un novadam

- Mēs pateicamies draudzei 
par iniciatīvu un priekšlikumu. 
Tas vistuvākajā laikā tiks nodots 
profesionāļiem, Tukuma Muze-
jam, kultūrvēsturiskajai izpētei 
un attiecīga informatīvā materiāla 
sagatavošanai. Vienlaikus piesais-
tīsim pašvaldības tūrisma infor-
mācijas speciālistus priekšlikuma 
izvērtēšanai no apskates objekta 
aspekta un attiecīgi iespējamai 
iekļaušanai tūrisma katalogos 
(kartēs u.c.). Pēc iepriekš minēto 
darbību veikšanas un rezultātu 
apkopošanas esam gatavi lemt 
par draudzes iniciatīvas tālāko 
virzību.
Vienotība

- Atbildot uz pirmo jautāju-
mu, jau paudām savu viedokli, ka 
mūsu partijai ir svarīgs kultūrvēs-
turiskais mantojums. Tādēļ šāda 
nosaukuma ieviešana un piemi-
ņas vietas izveide tikai papildinā-
tu Tukuma plašo vēsturi. Mūsu 
partija noteikti atbalstītu šādu 
vietas izveidi.
Latvijas Zemnieku savienība

- Atbalstīsim parka attīstību. 
Nosaukuma piešķiršana parkam 
varētu būt loģisks rezultāts pēc 
priekšdarbiem – parka vērtību 
apzināšanas, vērtību atjaunošanas 
un papildināšanas, informācijas 
izplatīšanas, izvietošanas u.c. Ņe-
mot vērā, ka K. Fīrekers ir viena 
no tām kultūrvēsturiskajām vēr-
tībām, par kuru Tukums gadu 
desmitiem valstiskā mērogā ir 
klusējis, šāda iniciatīva būtu at-
balstāma, atceroties, ka šīs ieceres 
apspriešanā jāiesaista visi tukum-
nieki. Ņemot vērā šīs personības 
atpazīstamu Eiropas mērogā, 
sadarbībā ar nozares profesionā-
ļiem būtu apsverama ideja par 
starptautiska mēroga pasākumu 

piesaisti Tukumam.
Latvijas Zaļā partija

- Mēs kā “zaļie” atbalstīsim 
jebkura milzīga, vēsturiska koka 
saglabāšanu, sevišķi pilsētā! Ja tas 
ir šobrīd pieejams parks ar vēstu-
risku nozīmi, tad caur sabiedrisko 
apspriešanu noteikti šāda ideja 
var tikt virzīta... 
Nacionālā apvienība

- NA Tukuma nodaļā ir in-
teliģenti cilvēki, par Kristoforu 
Fīrekeru esam dzirdējuši. Viņš 
iekļauts arī topošajā novada li-
terārajā almanahā, un “Tukuma 
Literātu apvienība” sadarbībā ar 
Baznīcu šogad Dzejas dienās šai 
parkā realizēs jauku pasākumu.

Paldies par ideju! Tā ir ļoti 
interesanta un pamatota, lai to 
atbalstītu! Parks pretī Tukuma 
Sporta skolai ir neliels, bet tiešām 
īpaši pievilcīgs ar saviem krāšņa-
jiem kokiem. Tajā ir izveidota 
arī neliela pieturvieta tūristiem. 
Vēsturiska informācija neprasīs 
lielus ieguldījumus, bet objekts 
ar papildu izzinošu informāciju 
dos pienesumu Tukumam tūristu 
piesaistē un novada vēstures izzi-
nāšanā. 
No sirds Latvijai 

- Mēs uzskatām – lai terito-
riju iepretī Sporta kompleksam 
nodēvētu par „Kristofora Fīreke-
ra parku” un ierīkotu tajā nelie-
lu piemiņas vietu ar informatīvu 
vēstījumu par to, nepieciešams 
veikt ne tikai minētā mikrorajo-
na iedzīvotāju, bet visu novada 
iedzīvotāju aptauju, jo, pēc mūsu 
domām, par jebkuru jautājumu, 
kas saistīts ar novada attīstību, 
ēku celtniecību, pārbūvi u.c., 
turpmāk būtu ieteicams rīkot ie-
dzīvotāju aptaujas.   

Veloceliņš gar bijušās Mācītājmuižas parku blakus Sporta nama kompleksam un stadionam Lauktehnikā. 
Foto: Mārcis Zeiferts.

Draudzes kalpotāji Mācītājmuižas kapsētā 445. gadu jubilejas svinību 
gadskārtā 2012. gada 28. oktobrī. Foto: Ita Dišlere.

Atbildes apkopoja
Guntis Zariņš
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draudzes mājaslapa www.tukumabaznica.lv

ir skaidrs, ka pasaule mainās, un arī baznīca sevi meklē 
šajās pārmaiņās.

Draudzes notikumu hronika
Janvāris
1. janvārī notiek Jaungada 

dievkalpojums kopā ar Tezē jau-
niešiem un Liepājas diecēzes bīs-
kapu Hansu Martinu Jensonu. 
Jaunieši pusdieno viesģimenēs un 
dodas atpakaļ uz savām mītnes 
vietām.

4. janvārī notiek draudzes 
padomes  sēde Nr.1.

5. janvārī prāvesta pienāku-
mos Mārcis Zeiferts piedalās Ka-
pitula prezidija sēdē.

6. janvārī – Zvaigznes dienas 
dievkalpojums.

11. janvārī prāvesta pienā-
kumos Mārcis Zeiferts piedalās 
Liepājas diecēzes Kapitula sēdē 
Saldū.

12. janvārī dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu Raudas pansio-
nātā.

12. janvāris - Draudzes pa-
domes sēde Nr.2.

14. janvārī mācītājs piedalās 
Tezē pateicības dievkalpojumā Sv. 
Pētera baznīcā.

15. janvārī Draudzes namā 
pēc dievkalpojuma notiek Tezē 
pateicības pasākums draudzes 
brīvprātīgajiem un viesģimenēm.

16. – 19. janvārī draudzes 
mācītājs dodas uz Oslo, kur pie-
dalās Sabiedrības integrācijas fon-
da organizētajā pieredzes ieguves 
braucienā “Inovatīvi sociālie pa-
kalpojumi”

21. janvārī notiek draudzes 
jauniešu nakts pasākums.

31. janvārī draudzes priekš-
nieks Vladimirs Akimovs paraks-
ta līgumu ar draudzes grāmatas 
maketētāju Aivaru Plotku.

Dievkalpojumu kolektes jan-
vārī: 758,72 EUR.

Februāris
9. februārī pēc Latvijas Valsts 

prezidenta Raimonda Vējoņa ie-
lūguma draudzes mācītājs Mārcis 
Zeiferts Rīgā piedalās Reformāci-
jas laukuma atklāšanā.

20. februārī notiek valdes 
sēde.

23. februārī draudzes namā 
notiek Draudzes padomes sēde 
Nr.3, kurā piedalās 10 draudzes 
padomes locekļi, 2 revidenti, kā 
arī pieaicinātie Vineta Salmane 
un Guntis Zariņš.

24. februārī parakstīts lī-
gums ar Tukuma novada domi 
par torņa elektroapgādes rekons-
trukciju baznīcas tornī par 4000 
EUR.

26. februārī uzsākta grāma-
tas iepriekšpārdošana. 

26. februārī – notiek kristī-
bas un iesvētības.

28. februārī apstiprinātas 
gada atskaites LELB Virsvaldei.

Dievkalpojumu kolektes feb-
ruārī: 460,06 EUR.

Marts
1. martā – Pelnu dienas diev-

kalpojums.
3. martā mācītājs piedalās iz-

stādes „Romu holokausts Latvijā 
(1941-1945)” atklāšanā. Drau-
dzes priekšnieks piedalās Tuku-

ma novada Domes organizētajā 
publiskajā apspriedē par Brīvības 
laukuma rekonstrukciju.

3. martā saņemta Koku in-
ventarizācija par Lauktehnikas 
(agrākās Mācītājmuižas) Sporta 
kompleksā ietilpstošo parku.

5. martā draudzes namā uz-
sāktas iesvētes mācības.

8. martā prāvests Mārcis Zei-
ferts piedalās Liepājas diecēzes 
Kapitula sēdē Saldū.

9. martā uzsākti Gavēņa lai-
ka svētbrīži ar Svēto Vakarēdienu 
ceturtdienās.

13. martā mācītājs Mārcis 
Zeiferts piedalās Mācītāju atbal-
sta biedrības sēdē.

15.-16. martā prāvests Mār-
cis Zeiferts piedalās Kapitula un 
Virsvaldes sēdēs Babītes pagastā 
„Annas koku skolā”.

15. martā VKPAI iesniegts 
vēsturiskās notikuma vietas pie-
teikums „Tukuma evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Mācītājmuižas 
parks un mācītāju kapsēta” Eiro-
pas kultūras mantojuma dienām 
2017.

16. martā – Rutas Luščeno-
kas izvadīšanas dievkalpojums no 
baznīcas.

17. martā mācītājs Mārcis 
Zeiferts LU piedalās Reformā-
cijas 500 gadu jubilejai veltītajā 
starptautiskajā konferencē „Re-
formācija mūsdienu pasaulē”.

17. martā notiek CFLA 
projekta pēcpārbaude projektā 
„Tukuma evaņģēliski luteriskās 
baznīcas saglabāšana un sociāl-
ekonomiskā potenciāla efektivi-
tātes uzlabošana - vēsturisko koka 
logu un durvju restaurācija”.

17. martā saņemta palīdzība 
no Vācijas – lēcu zupa konservu 
kārbās.

18. martā – laulību baznī-
cā noslēdz Krīvs Lode un Lilita 
Tone.

18. martā draudzes namā 
notiek jauniešu nakts.

22. martā darbu pie draudzes 
grāmatas turpina fotogrāfs Gvido 
Kajons. Draudzes namā notiek 
valdes sēde.

22. martā notiek valdes sēde.
24. martā saņemta palīdzī-

ba no Vācijas – sausās brokastis. 
Prāvests Mārcis Zeiferts apmeklē 
Jaunpils, Lestenes un Džūkstes 
draudzes.

25. martā mācītājs Mārcis 
Zeiferts saka uzrunu un aizlūdz 
par 1949. gada 25. marta depor-
tāciju upuriem piemiņas vietā pie 
stacijas “Tukums II”.

28. martā Tukuma draudzes 
sakristejā notiek mācītāju kon-
vents.

30. martā dāvinājumā no 
Jēčepingas (Zviedrija) saņemtas 
ērģeles.

30. martā notiek draudzes 
padomes sēde Nr.4.

31. martā, sagaidot Latvijas 
simtgadi, mācītājs paraksta lī-
gumu ar novada domi par četru 
koncertu norisi baznīcā.

31. martā baznīcā pievienots 
elektrokabelis jaunajām ērģelēm.

Dievkalpojumu kolektes 
martā: 594,96 EUR.

Līdz 31. martam grāma-
tas iepriekšpārdošanā iemaksāti 
860,00EUR.

Aprīlis
8. aprīlī prāvestu Mārci 

Zeifertu iecirkņa sapulces diev-
kalpojumā Tukumā ieved amatā 
Liepājas diecēzes bīskaps Hanss 
Martins Jensons.

13. aprīlī – Zaļās Ceturtdie-
nas dievkalpojums.

14. aprīlī – Lielās Piektdie-
nas dievkalpojums.

15. aprīlī – Lieldienu nakts 
dievkalpojums.

15. aprīlī Draudzes jauniešu 
nakts pasākums.

16. aprīlī – Lieldienu diev-
kalpojums.

16. aprīlī notiek 450 gadu 
jubilejas svētku komitejas sapul-
ce.

17. aprīlī baznīcā notiek Rī-
gas Saksofonu kvarteta koncerts.

20. aprīlī dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu Raudas pansio-
nātā.

21. aprīlī notiek 450 gadu 
jubilejas svētku komitejas sapul-
ce.

22. aprīlī notiek dievkalpo-
jums ar Sv. Vakarēdienu senio-
riem un sadraudzība draudzes 
namā.

26. aprīlī draudzes padomes 
sēde Nr. 4

Sākot ar Lieldienām, drau-
dzes padome izsludina ziedoju-
mu akciju „Tukuma Laiks”.

30. aprīlī prāvests Mārcis 
Zeiferts kopā ar evaņģēlistu Ivaru 
Bergu un ērģelnieci Ingu Auziņu 
kalpo iesvētes dievkalpojumā En-
gures draudzē.

Dievkalpojumu kolektes ap-
rīlī: 1234,47 EUR.

Līdz 30. aprīlim grāma-
tas iepriekšpārdošanā iemaksāti 
1040,00 EUR.

Līdz 30. aprīlim ziedojumu 
akcijā „Tukuma Laiks” ziedoti 
645,88 EUR.

Maijs
1. maijā ērģeļmeistars Alvis 

Melbārdis pabeidz skaņot baznī-
cas jaunās ērģeles.

2. maijā par godu ērģeļu 
ieskandināšanai Tukuma evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā notiek 
ērģeļu ieskandināšanas koncerts 
ar vācu mūziķu – ērģelnieka Jo-
nas Vilferta un trompetista Tonija 
Fēses piedalīšanos.

6. maijā Lauktehnikā, Mācī-
tājmuižas kapsētā notiek pavasara 
sakopšanas talka.

7. maijā dievkalpojuma laikā 
notiek jauno ērģeļu iesvētīšana.

16. maijā fotogrāfs Gvido 
Kajons topošajai draudzes grāma-
tai veic pēdējos foto uzņēmumus. 
Kopumā kopš februāra veiktas 
5 fotosesijas, fotogrāfijās fiksējot 
dievnama interjeru, priekšmetus, 
Mācītājmuižas kapsētu u.c.

17.-22. maijā mācītājs Mār-
cis Zeiferts pavada kristīgo uzņē-
mēju grupu no Latvijas uz Brē-
menfordi (Vācija).

17. maijā pabeigta rožu dob-
ju stādīšana pie baznīcas, kā arī 
iesēts zāliens baznīcas pagalmā.

19. maijā notiek torņa sa-
kopšanas talka.

20. maijā notiek „Muze-
ju nakts” ar draudzes piedāvātu 
programmu baznīcā „Apstādinā-
tais laiks”.

24. maijā Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-
cija (VKPAI) apstiprinājusi darba 
atļauju SIA „Jaunpils projekts” 
izstrādātajai apliecinājuma kartei 
Nr.6-5.2. baznīcas ēkas fasādes 
un glābšanas darbiem – pamatu 
hidroizolācijai, noteku maiņai, 
torņa karnīzes maiņai, kā arī elek-
troapgādes darbiem tornī.

23. maijā mācītājs Mārcis 
Zeiferts apmeklē bērnudārza 
„Karlsons” grupiņu „Gaismiņas”, 
kurā vada bērniem nodarbību – 
sarunas, atbildes uz jautājumiem, 
kā arī lūgšanu. Savukārt 25. maijā 
„Gaismiņās” notiek izlaidums.

28. maijā notiek draudzes 
jauniešu nakts pasākums.

28. maijā notiek kristības.
29. maijā uzsākti elektroap-

gādes atjaunošanas darbi.
30. maijā iesvētes grupa 

pirms kristībām un iesvētībām 
tiekas uz noslēguma nodarbību.

31. maijā notiek 450 gadu 
jubilejas svētku komitejas sapul-
ce.

Dievkalpojumu kolektes 
maijā: 447.58 EUR.

Līdz 31. maijam grāma-
tas iepriekšpārdošanā iemaksāti 
1070.00 EUR.

Līdz 31. maijam ziedojumu 
akcijā „Tukuma Laiks” ziedoti 
1189.73 EUR. 

Aicinām uz bērnu vasaras nometni
Ir atkal aizvadīts viens zināšanu apguves posms, kad čakli mācījāmies skolā vai bērnudārzā un, pro-

tams, uzcītīgi apmeklējām mūsu draudzes Svētdienas skolas nodarbības. Nu klāt vasara, laiks atpūsties 
ģimenes un draugu lokā, doties pie dabas, izbaudīt silto saulīti, gardās meža un dārza veltes.

Kā ik gadu, arī šovasar tiem bērniem, kas čakli apmeklējuši Svētdienas skolu un mācījušies bērnu-
dārza kristīgajā grupiņā, dāvājam iespēju atpūsties bērnu vasaras nometnē, kas šogad notiks no 17. līdz 
21.jūlijam, viesu mājā “Kalna Žagari”. Nometnes tematika - “Jēzus runā caur līdzībām”. 

Pieteikties un noslēgt līgumu par dalību nometnē vecāki var līdz 9.jūlijam, draudzes kancelejā pie 
Ingas.

Liels paldies visiem, kas ir veikuši draudzes lo-
cekļa ikgadējo ziedojumu par iepriekšējo gadu! Bez 
jūsu ikgadējiem ziedojumiem draudzes padome 
un valde nespētu nodrošināt pilnvērtīgu draudzes 
dzīvi, uzturēt dievnamu un draudzes namu, kā arī  
draudzes aktivitātes.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad nav no-
teikts konkrēts ziedojuma lielums, - to katrs no-
saka pēc saviem ieskatiem un iespējām.

Draudzes ikgadējo ziedojumu ir iespēja veikt 
draudzes kancelejā Tukumā, Brīvības laukumā 1 
darba laikos. Ja Jums nav iespēja ierasties personīgi, 
varam Jūs apmeklēt mājās. Šajā gadījumā lūgums 
zvanīt pa tālr. 20221951.

Ikgadējo maksājumu var veikt ar interneta 

bankas starpniecību, norādot ziedojuma mērķi. 
Ikgadējo draudzes ziedojumu ir iespēja veikt arī 

tieši baznīcā, speciāli šim nolūkam paredzētā ap-
loksnē, kas jāiemet baznīcas ziedojumu kastītē. 

Ja vēlaties dod īpašu mērķziedojumu, lūdzu to 
norādiet maksājumā! Ja ziedojiet par vairākiem ģi-
menes locekļiem vienlaicīgi, nepieciešams norādīt 
katra ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu.

Draudzes rekvizīti un ziedojumu konts
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Brīvības laukums 1, Tukums, LV 3101
Reģ. Nr. LV 90000298831
SEB Unibanka, kods UNLALV2X
Konts: LV54UNLA0032000701801

Par draudzes ikgadējo ziedojumu 
2017. gadā
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju 
Dievs mīl (2. Kor. 9,7).
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Labdien, mazo draudziņ! 

jēzus, šķiroties no mācekļiem, viņus iedrošināja, solot, 
ka viņi drīz saņems dievišķu spēku no augšienes, svēto 
Garu, ko sūtīs tēvs – aizstāvi, kas nāks jēzus vietā...

Šoreiz Mākoņu Pastnieks 
ir ceļā pie Tevis īpašu mūsu 
draudzes svētku priekšvakarā, 
tāpēc pastāstīšu Tev par kādiem 
seniem, bet ļoti nozīmīgiem no-
tikumiem.

Tu jau zini, ka mūsu Kungs 
Jēzus Kristus tika nodots mocī-
bām un krusta nāvei, bet trešajā 
dienā viņš augšāmcēlās no miru-
šajiem, parādījās saviem mācek-
ļiem un bija kopā ar viņiem četr-
desmit dienas, līdz tika uzņemts 
debesīs, pie sava Tēva.

“Viņš tos izveda līdz Betānijai 
un, savas rokas pacēlis, tos svētīja. 
Un notika, kad Viņš tos svētīja, 
Viņš no tiem šķīrās un tapa uz-
celts debesīs.” (Lk. 24:50-51)

Taču pirms tam viņš pateica 
saviem mācekļiem kaut ko ļoti, 
ļoti svarīgu.

Viņš sacīja: “Es jums sūtu 
Sava Tēva apsolījumu. Bet palie-
ciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit 
apģērbti ar spēku no augšienes.”

Par kādu spēku no augšienes 
gan runāja Jēzus? 

Viņš apsolīja mācekļiem kaut 
Muzeju nakts

Truša Tobija 
mazie 

stāstiņi

Tauriņš
Reiz kāds dabas draugs atra-

da savā pagalmā vēl neizšķīlušos 
taureņa kokonu. Viņš to aiznesa 
mājās, jo gribēja redzēt lielo dabas 
brīnumu – kā no necilas, pelēkas 
kūniņas piedzimst brīnumskais-
tais un krāsainais tauriņš.

Pēc kāda laika cilvēks pama-
nīja kādu kustību kūniņā. Tās 
sieniņa mazliet ieplaisāja, un va-
rēja redzēt, kā mazais kukainis tur 
iekšā izmisīgi grozās un cīnās, lai 
varētu izlauzties ārpusē. Šī cīņa 
ilga vairākas stundas, līdz beidzot 
tauriņš laikam bija zaudējis spē-
kus, norima un nekustējās vairs.

Cilvēkam palika žēl, un viņš 
domāja, kā labāk varētu palīdzēt. 
Tad paņēma mazas šķērītes un 
uzmanīgi pārgrieza kūniņas ap-
valku. Tagad tauriņš visai viegli 
izkļuva ārā. Taču izskatījās visai 
savādi – viņa ķermenītis šķita 
dīvaini uztūcis, bet spārni – bez 
dzīvības, saburzīti un tādi kā iz-
kaltuši.

Cilvēks turpināja vērot tau-
riņu, gaidot, kad beidzot spārni 
iztaisnosies un tauriņš tos varēs 
izplest gluži kā krāšņas puķes 
ziedlapiņas un lidot projām. Taču 
nekas nenotika. Tauriņš vairs 
nekad nespēja lidot. Viņš nekad 
nenonāca skaisti ziedošās pļavās, 
lai kopā ar citiem saviem brāļiem 
un māsām lidinātos, priecātos un 
baudīto gardo nektāru no pļavas 
ziediem. Tās pašas dienas vakarā 
taurenītis nomira, un cilvēks ļoti 
skuma par to, jo viņš bija dabas 
draugs un mīlēja visu skaisto.

Diemžēl cilvēks nezināja, ka 
pats bija vainojams krāšņās radī-
bas nāvē. Viņš nezināja, ka šaurā 

kūniņa un vajadzība cīnīties garas 
stundas, lai no tās izkļūtu – pa-
tiesībā tas viss bija daļa no Dieva 
plāna. Tas bija vajadzīgs, lai īpašs 
šķidrums, kas atradās jaundzimu-
šā tauriņa ķermenī, viņam kusto-
ties, cīnoties un berzējot ķermeni 
pret kūniņas sienām, nokļūtu 
spārnos un padarītu tos dzīvus 
un spēcīgus, gatavus lidojumam. 
Cilvēks aiz savas nezināšanas ie-
jaucās Dieva plānā, un cena par 
to bija tauriņa dzīvība.

Arī mūsu dzīvēs mēdz notikt 
līdzīgi. Ja mums šķiet, ka ir grūti, 
ka jācīnās, lai kaut ko sasniegtu – 
varbūt patiesībā tā ir daļa no Die-
va plāna, lai mēs savā dvēselē iz-
veidotos spēcīgi, lai norūdītu savu 
garu. Ja mūsu ceļā nekad nebūtu 
grūtību un šķēršļu, mēs izveido-
tos vārgi un nespēcīgi. Un nekad 
neuzzinātu, kā tas ir – lidot pretī 
gaismai un dzīvībai. 

ko tik varenu, ko līdz šim pasaulē 
neviens cits nebija saņēmis. 

Runājot par savu drīzo aizie-
šanu no šīs pasaules, Jēzus teica: 
“Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu 
Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums 
mūžīgi, Patiesības Garu, ko pa-
saule nevar dabūt, tāpēc ka viņa 
To neredz un To nepazīst; bet jūs 
To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir 
pie jums un mājo jūsos.” 

(Jņ. 14:16-17)
“Aizstāvis, Svētais Gars, ko 

Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums 
visu mācīs un atgādinās jums 
visu, ko Es jums esmu sacījis.”

(Jņ. 14:26)
Tātad Jēzus, šķiroties no sa-

viem mācekļiem, viņus iedrošinā-
ja, solot, ka viņi drīz saņems Die-
višķu spēku no augšienes, Svēto 
Garu, ko sūtīs Tēvs – Aizstāvi, kas 
nāks Jēzus vietā un paliks pie mā-
cekļiem un visiem mums mūžīgi. 

Un drīz vien tā arī notika. 
Pagāja tikai dažas dienas pēc 

Jēzus uzņemšanas debesīs. Viņa 
mācekļi un citi ļaudis no dažādām 
pasaules valstīm bija pulcējušies, 

lai svinētu svētkus, ko mēs šodien 
saucam par Vasarsvētkiem. Šajos 
svētkos uz Jeruzalemi no visām 
pasaules malām ieradās svētceļ-
nieki, lai templī pielūgtu Dievu. 
Kad daudzi no viņiem kopā ar 
Jēzus mācekļiem bija kādā namā, 
gatavojoties rīta lūgšanai, pēkšņi 
notika  neparasta parādība. Debe-
sīs atskanēja rūkoņa un dārdoņa, 
it kā pilsētai tuvotos spēcīgs ne-
gaiss. Šis varenais troksnis tuvo-
jās un piepildīja namu, kurā viņi 
atradās. Izbiedēto ļaužu priekšā 
parādījās žilbinoša gaisma, līdzī-
ga uguns liesmām. Tā, kaut bija 
spoža, nededzināja un nenodarī-
ja nekādu postu. Šīs pārdabiskās 
liesmu mēles nolaidās pāri Jēzus 
mācekļiem, un, kad tas notika, 
viņi tika piepildīti ar Svēto Garu. 
Tas bija Jēzus apsolītais Aizstāvis, 
Patiesības gars. 

Svētais Gars deva mācekļiem 
neparastu spēku un gudrību. Viņi 
spēja saprasties un runāt svešās 
valodās, ko līdz šim nebija zinā-
juši, spēja dziedināt, pravietot, 
skaidrot Svētos Rakstus un Jēzus 

mācību. Šo dienu – Vasarsvēt-
kus – varam uzskatīt par kristīgās 
baznīcas dzimšanas dienu, jo pēc 
Svētā Gara saņemšanas brīnuma 
kristīgā vēsts sāka pulcināt aizvien 
vairāk un vairāk sekotāju no vi-
sām pasaules malām un tautām. 

Tāpēc mēs svinam Vasarsvēt-
kus – kā trešos lielākos mūsu baz-
nīcas svētkus pēc Ziemassvētkiem 
un Lieldienām. 

Savukārt nedēļu pēc Vasar-

svētkiem mēs svinam Trīsvienības 
svētkus, lai pieminētu un atkal 
apliecinātu, ka ticam Visuvarenā 
Dieva Trīsvienībai – Dievam Tē-
vam, Dievam Dēlam un Dievam 
Svētajam Garam. 

Šogad šie svētki, ko svinēsim 
11. jūnijā,  būs īpaši nozīmīgi, 
jo atzīmēsim arī mūsu draudzes 
450. gadskārtu. Ceru, ka arī Tu 
un Tava ģimene piedalīsies šajos 
svētkos. Esi mīļi aicināts! 

Apstādinātais laiks

Moto: „Mīlestība nekad ne-
beidzas” (1. Kor.13,8)

Tukuma evaņģēliski luteriskā 
draudze arī 2017. gadā kā viens 
no organizatoriem piedalījās Mu-
zeju nakts pasākumos. Tā kā šī 
gada Muzeju nakts tematika ir 

„Laiks”, tad pasākuma ietvaros 
mūsu baznīcas tēma bija „Apstā-
dinātais laiks”. 

Pamudinājums šādam tēmas 
nosaukumam bija nevien apstā-
dinātais pulkstenis baznīcas tornī, 
kas gaida uz savu atgriešanos pil-

sētas dzīves apritē, bet arī dažādas 
dokumentālas liecības, kuras gla-
bā draudze, piemēram, vērtīgas 
baznīcu grāmatas no iepriekšē-
jiem gadsimtiem, kuras nofiksē-
jušas dažādus cilvēka dzīves ziņu 
ierakstus. 

Baznīcā „apstādinātajam lai-
kam” ir garīga nozīme, jo tas mu-
dina ielūkoties sevī un paplašina  
„vertikālo”  redzējumu. Lūgšana, 
garīga dzīve un ticība apstādina 
dzīves laika ātro skrējienu un ie-
māca palikt mīlestības klātbūt-
nē, kas nekad nebeidzas. Laiks 
pasaulē ir ierobežots, un domāts 
tam, lai cilvēks iemantotu Dieva 
žēlastību, nevis lai tikai celtu ārējo 
labklājību.

Baznīcā bija izvietotas nelielas 
ekspozīcijas ar baznīcas vēsturis-
kajām grāmatām – metriku grā-
matām (kristību, iesvētes, diev-
galdnieku u.c. reģistri), grāmatās 
atrodamajiem mācītāju rokraks-
tiem, kas digitālajā un elektronis-
kajā laikmetā ir interesi izraisoši, 
un palīdz uz pagātnes notiku-
miem paskatīties no neierastāka 
skatupunkta.

Muzeju nakts pasākuma ie-
tvaros ik stundu 25 minūtes spē-
lēja baznīcas jaunās ērģeles, kuras 
draudze aizvadītajā mēnesī kā dā-
vinājumu saņēma no Jēčepingas. 
Nelielu koncertu ar vijoli sniedza 
Aija Rēķe. Tāpat piedāvājām ie-
pazīties ar Intas Dišleres grāma-
tu „Ar ticību, cerību, mīlestību 
cauri gadu simtiem. Tukuma Sv. 
Trīsvienības evaņģēliski luteris-
kās baznīcas un draudzes vēsture 
16.–20. gadsimtā” - ar iespēju ie-
gādāties topošo grāmatu iepriekš-
pārdošanā. 

Muzeju nakts apmeklētāji baznīcas tornī 20. maijā. Foto Kristīne Ozola.

Muzeju nakts Tukuma luterāņu baznīcā
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pirmdienās  –  brīvs             
otrdienās       9:00 – 17:00
trešdienās  9:00 – 17:00            
ceturtdienās  9:00 – 17:00
piektdienās  9:00 – 17:00            
sestdienās  –  brīvs
svētdienās  9:45 – 10:45, 
un pēc dievkalpojuma 

tel. (+371) 20221951, 
tukumabaznica@gmail.com
brīvības laukums 1, tukums, 

tukuma novads, lv–3101

AvīZE CEĻAMAIZE CIlvēkIEM 
GARīGoS MEklējuMoS 

izdevējs: Tukuma evaņģēliski 
luteriskā draudze

red. kolēģija: 
Guntis Zariņš, Mārcis Zeiferts,
 e-pasts: celamaize@gmail.com

korektore: Elīza Deģe. 
maketēts un iespiests 

«universums A» 
tirāža: 450 eks.

2017.gads grāmatas izdošanai nav izvēlēts 
nejauši, tukuma baznīcai un draudzei tas ir lielu 
jubileju gads.

Rit pēdējie grāmatas 
izdošanas priekšdarbi 

MĀCĪTĀJS
mārcis zeiFerts

pieņem baznīcas sakristejā:
otrdienās   16:00 – 18:00 
piektdienās  10:00 – 12:00
mob. (+371) 29145305     
marcis.zeiferts@gmail.com

DRAUDZES 
PRIEKŠNIEKS 
vladimirs akimovs 

mob. (+371) 29197998

„Ar ticību, cerību, mīlestī-
bu cauri gadu simtiem. Tuku-
ma Sv. Trīsvienības evaņģēliski 
luteriskās baznīcas un draudzes 
vēsture 16.–20. gadsimtā”

Pirmo reizi Tukuma luterā-
ņu baznīcas un draudzes vēstures 
pētījumiem pievērsās draudzes 
mācītājs Alberts Virbulis pirms 
80 gadiem. Viņa grāmata „Tu-
kuma draudze un baznīca” (Rīga, 
1937), kas publicēta par godu 
dievnama pastāvēšanas 250 ga-
diem, ilgu laiku bija vienīgais 
informācijas avots latviešu valodā 
ne tikai par baznīcas un draudzes, 
bet arī par Tukuma pilsētas un 
novada vēsturi. Samērā plašās 
ziņas A.Virbulis pamatojis ar ar-
hīvu materiāliem, tās izmantojuši 
vēstures pētnieki, muzeja darbi-
nieki un daudzi citi. Diemžēl nav 
tuvāku norāžu par apkopojumā 
izmantotajiem avotiem.

Pēc neatkarīgās Latvijas atjau-
nošanas – kopš 20. gadsimta de-
viņdesmito gadu sākuma – radu-
šās jaunas pētniecības iespējas un 
pieeja dokumentiem, kas ļāvuši 
papildināt un precizēt Alberta 
Virbuļa sniegtās vēsturiskās ziņas, 
atklāt jaunus interesantus faktus 
un gūt priekšstatu par notiku-
miem Tukuma evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā un draudzē pēc 
1937. gada.

Šobrīd tiek gatavota izdošanai 
jauna mūsu baznīcas un draudzes 
vēstures grāmata „Ar ticību, ce-
rību, mīlestību cauri gadu sim-
tiem. Tukuma Sv. Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
un draudzes vēsture 16.–20. 
gadsimtā”. Grāmatas vāku rotās 
izcilā Tukuma gleznotāja Anša 
Artuma gleznas „Tukuma luterā-
ņu baznīca 1943” reprodukcija.

Vairāk nekā zinātnisks 
pētījums
Topošā grāmata, ko izdos Tu-

kuma evaņģēliski luteriskā drau-
dze, ir zinātnisks pētījums, tās au-
tore – Tukuma muzeja speciāliste 
Inta Dišlere. Viņas kontā ir grā-
matas, zinātniski pētījumi un iz-
stāžu katalogi par muižu vēsturi, 

Tukuma pilsētas un baznīcu vēs-
turi, par ievērojamiem cilvēkiem, 
kā arī 20. gadsimta sabiedriski 
politiskajām norisēm. Izmantojot 
plašu avotu klāstu, autore apko-
pojusi vēsturisku informācija par 
Tukuma senāko dievnamu un tā 
draudzi piecu gadsimtu garumā. 

Lai atzīmētu vairākus nozī-
mīgus datumus, tostarp 1567. 
gada 28. februārī Kurzemes un 
Zemgales hercoga Gotharda Ket-
lera parakstīto rīkojumu par 70 
baznīcu un draudžu, arī Tukuma 
evaņģēliskās draudzes baznīcas 
dibināšanu, 26. februārī notika 
grāmatas elektroniskās versijas 
prezentācija, kā arī tika uzsākta 
grāmatas iepriekšpārdošana. Grā-
matas cena iepriekšpārdošanā 
– EUR 30.

Šī grāmata noteikti nav tikai 
zinātnisks pētījums; tā ir daudz 
kas vairāk. Grāmatas autore iz-
zinājusi dievnama, tā interjera, 
iekārtu un sakrālo priekšmetu 
vēsturi, aktualizējusi ar to saistītās 
kultūrvēsturiskās vērtības. Grā-
matā varēs izlasīt par sabiedriska-
jām aktivitātēm baznīcas draudzē 
19. un 20. gadsimtā, Tukuma 
baznīcas mācītājiem un kalpotā-
jiem, mācītājmuižu un mācītāja 
atalgojumu, kā arī apbedījumiem 
un kapsētām Tukuma draudzē. 
Tā papildināta ar Tukuma baz-
nīcas un draudzes hroniku, ap-
kopojumu un attēlu anotācijām 
vācu valodā, kā arī ar personu 
rādītāju. 

Darbs 19 gadu garumā
Grāmatas autore, Dr.h.c.hist. 

Inta Dišlere: 
“Grāmata tapa ļoti ilgi. Pir-

mie pētnieciskie darbi sākās jau 
pirms 19 gadiem. Pirmais manu-
skripts tapa 10 gadu laikā, bet līdz 
grāmatas izdošanai tā arī nenonā-
ca. Pēdējā darbu posmā ir veikti 
papildinājumi un labojumi, un 
tieši šajā posmā esam atklājuši arī 
visinteresantākās, līdz šim pat ne-
zināmās lietas, īpaši, veicot vēstu-
risko priekšmetu fotografēšanu, 
apzinot un sakārtojot fotoattēlus. 
Draudzes locekļi bija atsaucīgi 

un mums bija iedevuši daudz 
senu fotogrāfiju. Darbs ar tām 
bija diezgan sarežģīts – īpaši grūti 
bija atpazīt visus attēlā redzamos 
cilvēkus un notikumus. Kopumā 
grāmatā būs vairāk kā 300 attēlu. 

Atklājās daudz unikālu lietu, 
tai skaitā arī saistībā ar reformā-
cijas pirmsākumiem. Piemēram, 
uzzinājām, ka mūsu pirmais 
evaņģēliski luteriskais mācītājs, 
kura vārdu mēs, diemžēl, pagai-
dām nezinām, gāja bojā 1537. 
gadā; kā par viņu bija rakstīts 
vēstures avotos – “nabadzīgs, bet 
dievbijīgs vīrs”, kas tāpat kā “vai-
rāki citi piedzīvoja nožēlojamu 
nāvi no ordeņa”... Reformācija 
šeit, tāpat kā cituviet, sastapa 
pretestību gan no laicīgās, gan 
garīgās varas. Kaut Livonijas or-
deņa mestrs Valters Pletenbergs 
un viņa pēctecis nelika šķēršļus 
evaņģēliskās kustības izplatībai, 
tomēr konflikti bija, un mūsu 
pirmais mācītājs, diemžēl, gāja 
bojā tāpat kā mūsu Tukuma pils 
pārvaldnieks Dītrihs Butlars, kurš 
arī iestājās par reformāciju.

Atklājām arī, ka Tukumā ir 
dzimuši un mūsu draudzē kris-
tīti un iesvētīti daudzi ievērojami 
cilvēki, kas mūsu mazo Tukumu 

IZMAIŅAS DRAuDZES kANCElEjAS koNTAkToS
Draudzes locekļu ievērībai! ar 1.janvāri vairs nav iespējams piezvanīt pa 

agrāko draudzes kancelejas parasto kontakttālruni. draudzes padomes sēdē 
tika lemts par atteikšanos no “lattelecom” pakalpojumiem. pamatojums, - 

pēdējā gada laikā tas faktiski nav ticis izmantots. saziņai ar draudzes kanceleju 
lūdzam izmantot mobilā tālruņa numuru (+371) 20221951.

saistīja ar plašo pasauli. Piemē-
ram, mūsu goda pilsonis, kā arī 
Krievijas impērijas goda pilsonis 
Karls Ernsts Hauzens, kuram 
joprojām Vācu kapos saglabāju-
sies kapa vieta. Viņš izgudroja 
jaunu mūzikas instrumentu, ko 
uzdāvināja imperatoram Alek-
sandram I, kā arī unikālu ūdens-
līdēja aprīkojumu, ko pēc tam 
izmantoja Krievijas flote. No 
mūsu vidus nākuši arī daudzi citi 
ievērojami cilvēki, par kuriem ap-
rakstīts grāmatā.

Grāmatas salikšana ir gandrīz 
beigusies. Patlaban mēs strādājam 
ar labojumiem, vēl jāpabeidz per-
sonu reģistra veidošana. Ir izstrā-
dāts grāmatas kopsavilkums vācu 
valodā, tāpat arī būs vāciska ano-
tācija visiem grāmatas attēliem.” 

600 lappušu vēstures
Grāmatā, kuras plānotais 

apjoms ir teju 600 lappuses, būs 
atrodami ne tikai teksti, bet arī 
ievērojams vizuālais materiāls 
– dievnama, tā interjera un sak-
rālo priekšmetu fotogrāfijas, ko 
sagatavojuši fotomeistari Gvido 
Kajons un Vitolds Mašnovskis. 
Daudzi attēli iegūti no Latvi-
jas Valsts vēstures arhīva, LU 
Akadēmiskās bibliotēkas, Latvi-
jas Nacionālā vēstures muzeja, 
Rundāles pils muzeja, Tukuma 
muzeja, Latvijas evaņģēliski lute-
riskās Baznīcas Virsvaldes arhīva, 
tukumnieku un pat ārzemnieku 
personīgajiem arhīviem u.c.

Par grāmatas vizuālo nofor-

mējumu rūpējas Mag. art. Aivars 
Plotka – mākslinieks ar bagātu 
pieredzi, kura radošo darbu sa-
rakstā ir daudzas grāmatas, vai-
rākas no tām apbalvotas grāmatu 
mākslas konkursā „Zelta Ābele” 
(2006–2016).

2017. gads grāmatas izdoša-
nai nav izvēlēts nejauši, Tukuma 
baznīcai un draudzei tas ir lielu 
jubileju gads: Evaņģēliski luteris-
kā Baznīca pasaulē atzīmē 500. 
gadadienu kopš Reformācijas 
sākuma – Mārtiņa Lutera tēžu 
publicēšanas Vitenbergā 1517. 
gada 31. oktobrī; ir pagājuši 450 
gadi kopš dienas, kad hercogs 
Gothards Ketlers izdeva rīkoju-
mu par baznīcu ierīkošanu Kur-
zemē (1567), ar ko tika dibināta 
arī Tukuma evaņģēliski luteriskā 
baznīca; īpaša gadadiena ir Tu-
kuma dievnamam – 330 gadi 
aizvadīti kopš Tukuma dievnama 
mūra ēkas celtniecības pabeig-
šanas (1687). „Šodien dievnams 
ir ne tikai visvecākā saglabājusies 
celtne Tukuma vecpilsētas ap-
būvē, bet arī sabiedriskās dzīves 
centrs,” norāda grāmatas izdevēji, 
atgādinot, ka gan dievnams pats, 
gan ērģeles, baznīcas unikālie soli, 
vitrāžas un sakrālie priekšmeti ir 
iekļauti Valsts aizsargājamo pie-
minekļu sarakstā.

Grāmatas izdošanas projekta 
vadītājs ir Tukuma evaņģēliski lu-
teriskās draudzes mācītājs, Kan-
davas iecirkņa prāvests Mārcis 
Zeiferts. 

Inta Dišlere stāsta par Tukuma draudzes vēsturi Foto: Marija Anmane, 
ntz.lv, 2008.g.


