
10.07.2020 Portālā NTZ 
https://www.ntz.lv/novados/tukuma-un-novada/tukuma/arheologiskie-atradumi-pie-tukuma-baznicas-apliecina-no
vada-piederibu-kurzemes-kulturtelpai/ 
10.07.2020 Portālā TVNET 
https://www.tvnet.lv/7014655/arheologiskaja-izpete-pie-tukuma-baznicas-atrasti-kurzemes-kulturtelpai-piederigi-p
rieksmeti  
02.08.2020 Portāls Natkarīga.nra 
https://neatkariga.nra.lv/lasamgabali/321040-tukuma-atjaunojot-baznicu-atklaj-tas-vesturi 
 25.09.2020 Portālā Delfi 
https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/arheologiskaja-izpete-pie-baznicas-tukuma-atrasti-apbedijumi
-un-liels-daudzums-senlietu.d?id=52502665 
 25.09.2020 Portālā Latvijas avīze 
https://www.la.lv/kaulu-kambari-un-greznas-rotas-pie-baznicas-tukuma-atrasti-vertigas-arheologiskas-senlietas 
 25.09.2020 Portālā Jauns 
https://jauns.lv/raksts/zinas/406091-pie-tukuma-baznicas-atrasts-liels-daudzums-arheologisko-senlietu-un-vairaki
-apbedijumi 
 28.09.2020 Portālā LSM un sižets LTV1 Dienas ziņās 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/arheologi-pie-tukuma-baznicas-atklaj-viduslaiku-kaulu-kambarus-un-senliet
as.a376010/ 
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Pirmajā arheoloģiskās izpētes dienā Tukumā atklāj unikālas senlietas 

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Tukuma novada Domes un Tukuma evaņģēliski luteriskās 

draudzes finansējumu š.g. 16. jūnijā uzsākta arheoloģiskā izpēte pie Tukuma evaņģēliski 

luteriskās baznīcas projektā “Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas viduslaiku kapsētas 

arheoloģiskais mantojums”.  

Pirmajā izpētes dienā, jau zemes augšējos slāņos, pie baznīcas sakristejas atrasti apbedījumu 

kauli, vairākas saktas un to fragmenti, dažādi metāla priekšmeti – piekariņš, 17. gs. monēta, 

bronzas adata, vairākas zārku naglas, franču armijas Lebel sistēmas šautenes (1886) patronas 

čaulīte, kuru izmantoja arī Latvijas karaspēka Atsevišķās studentu rotas karavīri 1919. gadā, 

kā arī vairāki dievnama interjera vēsturei interesanti krāsns podiņu fragmenti. Ļoti rets 

atradums ir par riņķsaktu pārveidota 15. gs. pakavsakta. Izrakumu vietā pie sakristejas 

atradušās senlaiku kaulu kambari. 14.-18. gs. kapsēta aizņēmusi arī daļu no tagadējās Lielās 

ielas un Brīvības laukuma. Arheoloģiskā izpēte šobrīd turpinās zonā, kur 19. un 20. gs. mijā 

cieši blakus sakristejai atradies zivju tirdzniecības paviljons. 

Arheoloģiskie izrakumi aptvers 80 kvadrātmetrus lielu teritoriju pie baznīcas ziemeļu un 

austrumu daļas. Darbu atļauju Dr. hist. Rūdolfam Brūzim jūnija vidū izsniedza Nacionālās 

kultūras mantojumu pārvaldes Arheoloģijas nodaļas speciālisti. Izpētes darbos pie Tukuma 

baznīcas līdzdarbojas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti 

Gundega Skagale un Kārlis Fogelis, novadpētnieks Andrejs Planders un vēstures skolotājs 

Gints Liepiņš.  

Izpētes projekts paredz izglītot skolu jaunatni. Darbu gaitā paredzēts sagatavot 

meistarklases, par kas ietvers videomateriālus skolniekiem un pedagogiem par arheoloģijas 

pētniecības metodēm un Tukuma viduslaiku sabiedrību. 

Lai informētu nozares ekspertus – reģionālo muzeju, tūrisma un kultūras nozares 

speciālistus, vēstures skolotājus, žurnālistus un citus interesentus, tiks rīkots informatīvs 

seminārs par arheoloģiskajos izrakumos atrastajām kultūras mantojuma vērtībām. 

Pirmos arheoloģiskos pētījumus pie Tukuma baznīcas 1940. gadā veicis arheologs Pēteris 

Stepiņš. Apjomīgākus darbus 2003. gadā organizējis Mārtiņš Ruša, kad iegūts 1069 indivīdu 

osteoloģiskais materiāls. Savukārt 2019. gada rudenī arheoloģisko uzraudzību nodrošināja 

Una Cine, iegūstot ziņas par 312 apbedītajiem. Tostarp izpētīti deviņi apbedījumi un 

pārapbedījumi. Pērn atrasts Ziemeļkurzemes pilsētu baznīcu kapsētām netipiski daudz (ap 

250 vienību) monētu, rotas lietu un nažu, kas doti līdzi mirušajiem. Ļoti rets atradums bija 

krustakmens ar iekaltu teitoņu krusta attēlu. Starp atradumiem pie Tukuma baznīcas 

izceļams Kurzemes hercogistes baznīcu kapsētās otrais brokāta atradums, kas rotājis ap 35 

gadus veca vīrieša vestes vai svārku malu. 

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projektā – 4000 EUR, Tukuma novada Domes 

finansējums – 4000 EUR, bet Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes finansējuma daļa 

sastāda 1069 EUR. Projektu vada Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonda 

vadītājs Mārcis Zeiferts. 

Mārcis Zeiferts, 

atjaunosanasfonds@gmail.com, 

mob. 29145305



Arheoloģiskā izpēte pie Tukuma baznīcas  
apliecina piederību Kurzemes novada kultūrtelpai 

Jūlija sākumā turpinās arheoloģiskā izpēte pie Tukuma Sv. Trīsvienības baznīcas Dr. hist. Rūdolfa 
Brūža vadībā. Pielietotā arheoloģiskā metodika un zināšanas arheologiem ļāvušas atklāt daudz 
nezināmā un būtiski papildina Tukuma viduslaiku un agro jauno laiku stāstu. Kopējais priekšmetu 
skaits ir nesalīdzināmi lielāks nekā 2003. gadā veiktajos izrakumos Mārtiņa Rušas vadībā un pat pērn 
uzsāktajos uzraudzības darbos, kas ilga no septembra līdz oktobra beigām. 

Aizvadītā mēneša beigās arheoloģiskajai ekspedīcijai pievienojās Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes studenti. Viņiem šī ir pirmā arheoloģiskās pieredze, kas dod praktisku iespēju 
iepazīt visus arheoloģiskās izpētes ciklus. Studentu grupa arheologa Dr. hist. Rūdolfa Brūža vadībā 
izpēti veiks līdz pat jūlija vidum. Paralēli arheoloģiskajai izpētei notiek videomateriāla sagatavošana, 
kas tiks izmantots kā pedagoģisks un informatīvs materiāls skolniekiem un pedagogiem vēstures 
stundās. 

Starp neparastākajiem aizvadīto izpētes dienu atradumiem izceļami divi lāču nagu piekariņi, kas 15. - 
16. gs. bija kuršu sievietēm raksturīgas rotaslieta. Tas vēlreiz apliecina pie Tukuma baznīcas esošā 
miesta piederību Kurzemes novada kultūrtelpai. Arheoloģiskais materiāls citur Kurzemē liecina, ka 
lāču piekariņus kā greznumlietu nēsāja kuršu līgavas un sievietes. Šādas rotas atrastas arī Užavas, 
Jūrkalnes Drēbnieku, Darvdedžu, Engures u.c. kapsētās, kā arī Zemgalē – Dobeles viduslaiku kapsētā. 

Jāatzīmē, ka divos sieviešu apbedījumos atrasti vainagi, kas izgatavoti no dārgā un reti izmantotā 
sudraba brokāta. 

Jau vēstīts iepriekš, ka pirmajās izpētes dienās no zemes, ap baznīcas sakristeju izceltas vairākas 
interesantas arheoloģiskas senlietas. Turpinot izrakumus zemes apakšējos slāņos, atrasti vairāki 
neskarti apbedījumi un tiem raksturīgie apbedījumu inventāra priekšmeti. Šobrīd kopējais priekšmetu 
skaits pārsniedz vairāk nekā simts vienības – monētas, saktas vai to fragmenti, nažu asmeņi, jostu 
detaļas u.c. Pēc izrakumiem sekojošajā kabineta fāzē senlietas tiks attīrītas un sistemātiski izpētītas.  

Arheoloģiskā izpēte pie Tukuma Sv. Trīsvienības baznīcas papildina ziņas par dievnama būvvēsturi. 
Ziemeļu pusē, starp kontrforsiem un ap sakristeju 30 – 40 cm dziļumā atklāta bruģa apmale ar ķieģeļu 
un grīdas flīžu norobežojumu, kas ierīkota 19. gs. pirmās puses veiktajos baznīcas remonta darbos.  

Izrakumos pie Tukuma baznīcas pagājušajā nedēļā atrasta sudraba derību sakta, viena sakta ar 
apzeltījumiem, kā arī divas pakavsaktas ar dzīvnieku galvu galiem. Turklāt arheologi atraduši bronzas 
riņksaktu ar reljefā rotātu uzrakstu gotiskā šriftā, kā arī divas riņsaktas ar septiņām iesistām 
ornamentētām saulītēm pa loku, kas varētu būt 1661. gadā novērotā saules halo efekta atspoguļojums 
rotaslietās. Starp senlietām minami arī tādi priekšmeti kā putna veida piekariņš miera dūjas veidolā 
un par rotaslietām pārveidoti skaitāmžetoni.   

Pēc vairāku kaulu kambaru un apbedījumu izpētes baznīcas ziemeļu pusē, arheologiem nedēļas 
nogalē pievienojās Dr. hist. Gunita Zariņa, kura pētīja kapsētas antropoloģisko materiālu. Zināms, ka 
kapsēta Sv. Trīsvienības teritorijā atradusies vēl Tukuma pils tās saucamās Markus kapelas laikā. 
Kapsētā pirmie apbedījumi veidoti jau ap 14. gs. vidu un pastāvējusi līdz pat 18. gs. pēdējā trešdaļā, 
aizņemot daļu no tagadējās Lielās ielas un Brīvības laukuma. 

Arheoloģiskie izrakumi aptver 80 kvadrātmetrus lielu teritoriju pie baznīcas ziemeļu un austrumu 
daļas. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projektā – 4000 EUR, Tukuma novada Domes 
finansējums – 4000 EUR, bet Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes finansējums sastāda 1069 EUR. 

Pēc arheoloģiskās izpētes augusta vidū ap baznīcu turpināsies dievnama hidroizolācijas un lietus 
ūdens kanalizācijas sistēmas izbūves projekta 2. kārtas būvdarbi. 

Mārcis Zeiferts, projekta vadītājs 
atjaunosanasfonds@gmail.com, mob. 29145305



Arheoloģisko izrakumu noslēgumu skate  
pie Tukuma Sv. Trīsvienības notiks 15. jūlijā 

Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds atkārtoti informē, ka arheoloģisko izra-
kumu noslēgumu skate pie Tukuma Sv. Trīsvienības baznīcas notiks 15. jūlijā no plkst. 14.00-17.00. 
Ikviens interesents ir aicināts pieskarties Tukuma vēsturei – aplūkot 14.-17. gs. tukumnieku rotaslie-
tas, sadzīves priekšmetus, naudu, izprast savu priekšteču dzīves apstākļus un priekšstatus par 
mūžību. 

Jau vēstīts iepriekš, ka arheoloģiskā izpēte pie Tukuma Sv. Trīsvienības baznīcas arheologa Dr.  hist. 
Rūdolfa Brūža vadībā uzsākta 15. jūnijā un noslēgsies 16. jūlijā. Izpētes  laikā atrasti daudzi interes-
anti atradumi. To starp monētas, saktas vai to fragmenti, nažu asmeņi, jostu detaļas, keramika, būv-
detaļas u.c. Pēc izrakumiem sekojošajā kabineta fāzē senlietas tiks attīrītas, kataloģizētas un sistemā-
tiski izpētītas.  

Atklāti arī vairāki apbedījumi un tie saucamie kaulu kambari pie baznīcas. Tukuma pilsoņu pīšļi pēc 
izpētes atgriezīsies atpakaļ turpat baznīcas kapsētas zemē. Tos pārapbedīs ar draudzes mācītāja īpašu 
aizlūgumu vēl šīs vasaras izskaņā. 

Arheoloģiskie izrakumi aptver 80 kvadrātmetrus lielu teritoriju pie baznīcas ziemeļu un austrumu 
daļas. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projektā – 4000 EUR, Tukuma novada Domes finan-
sējums – 4000 EUR, bet Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes finansējums sastāda 1069 EUR. 

Pēc arheoloģiskās izpētes drīzumā ap baznīcu turpināsies dievnama hidroizolācijas un lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmas izbūves projekta otrās kārtas būvdarbi, kam līdzekļus projektu konkursā līdz 
šim piešķīrusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 20 000 EUR apmērā. 

Zināms, ka kapsēta Sv. Trīsvienības teritorijā atradusies vēl Tukuma pils tās saucamās Markus ka-
pelas laikā. Kapsētā pirmie apbedījumi veidoti jau ap 14. gs. vidu un tā pastāvējusi līdz pat 18. gs. 
pēdējai trešdaļai, aizņemot daļu no tagadējās Lielās ielas un Brīvības laukuma. 

Mārcis Zeiferts,  
projekta vadītājs 
atjaunosanasfonds@gmail.com,  
mob. 29145305 

Publicitātes attēls: Skats uz dievnamu un Brīvības laukumu Tukumā. 2017. gada 25. maijs.  
A. Jermuta foto.



Pārapbedīs Tukuma viduslaiku kapsētas pīšļus 

Svētdien, 27. septembrī pie Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas notiks viduslaiku 
kapsētā atsegto un izpētīto pīšļu pārapbedīšana. Svētbrīdi vadīs Tukuma evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts, piedaloties draudzes pārstāvjiem. Tādejādi 
seno tukumnieku pīšļi atgriezīsies baznīcas svētītajā zemē, dodot cieņpilnu attieksmi 
aizgājējiem. 

Pirms pārapbedīšanas pīšļi ievietoti speciāli izgatavotā koka kaulu kambarī baznīcas 
sakristejas ziemeļu daļā. Jaunās atdusas vietas izmēri ar tur novietotajiem pīšļiem ir 5 * 0,8 
* 0,8 m. Vieta ir precīzi uzmērīta dabā un turpmākajai zināšanai atzīmēta teritorijas 
topogrāfiskajā plānā. 

Arheoloģiskā izpēte pie Tukuma Sv. Trīsvienības baznīcas arheologa Dr.  hist. Rūdolfa Brūža 
vadībā ilga no š.g. 15. jūnijā līdz 24. septembrim. Tā sniedz neatsveramu ieguldījumu 
kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā nākamajām paaudzēm, palīdz atklāt senā 
tukumnieka identitāti un portretu. Izpētes laikā atrasts liels daudzums arheoloģisko 
senlietu. To starpā ir monētas, saktas vai to fragmenti, nažu asmeņi, jostu detaļas, keramika, 
greznas galvasrotas, būvdetaļas u.c. Pēc izrakumiem sekojošajā kabineta darbu fāzē 
senlietas ir attīrītas, kataloģizētas un sistemātiski izpētītas. Arheoloģiskie izrakumi aptvēra 
80 kvadrātmetrus lielu teritoriju pie baznīcas ziemeļu un austrumu daļas. Šī gada nogalē 
senlietas atgriezīsies pie tukumniekiem – tās glabāsies Tukuma muzeja krājumā. 

Pie baznīcas atklāti vairāki apbedījumi un tā saucamie kaulu kambari. Kopumā atklāti 
vēsturiski izveidoti astoņi kaulu kambari un vairāki simti indivīdu skeletu kauli. 

Zināms, ka kapsēta Sv. Trīsvienības teritorijā atradusies vēl Tukuma miestā bijušās Sv. 
Markusa kapelas pastāvēšanas laikā. Kapsētā pirmie apbedījumi veidoti jau ap 14. gs. vidu 
un tā pastāvējusi līdz pat 18. gs. pēdējai trešdaļai, aizņemot arī daļu no tagadējās Lielās 
ielas un Brīvības laukuma. Plašāk par iepriekšējā laikā notikušajiem arheoloģiskās izpētes 
darbiem aprakstīts Dr. h.c. hist. Intas Dišleres grāmatā „Ar ticību, cerību, mīlestību cauri 
gadu simtiem”, kuru draudze izdeva reformācijas piecsimtgadē. 

Arheoloģiskās izpētes darbi un 2. kārtas būvprojekts „Baznīcas ēkas ziemeļu un austrumu 
sienas pamatu apmales pārbūve, ārmalas vertikālās hidroizolācijas, drenāžas un 
lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve” tiek realizēti, finansējumu iegūstot Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsludinātajos projektu 
konkursos, kā arī ar Tukuma novada Domes finansējumu un Tukuma evaņģēliski luteriskās 
baznīcas līdzfinansējumu. Kopējie ieguldījumi 2020. gada realizējamajos projektos sasniedz 
49 794, 62 EUR, kuru galīgs noslēgums paredzēts oktobrī. 

Pārapbedīšana pie Tukuma Sv. Trīsvienības baznīcas notiks 27. septembrī plkst. 10.00. 
Notikumā var piedalīties ikviens tukumnieks. 

Mārcis Zeiferts,  
mācītājs un projekta vadītājs, 
atjaunosanasfonds@gmail.com,  
mob. 29145305 








































































