
MAZĀS GRUPAS DRAUDZĒ: 
• Draudzes stunda ceturtdienās plkst. 12:00 

(vada māc. Mārcis Zeiferts). 
• Vīru grupa notiek 17. februārī (izbraukums), 22. 

februārī, 1. martā un 15. martā plkst. 18:30 
(vada māc. Mārcis Zeiferts). 

• Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa 
„Sinepju sēkliņas” otrdienās no plkst. 10:00 līdz 
14:00. 

SVĒTDIENAS SKOLA 
Aicinām bērnus uz Svētdienas skolu! 
• vecumā no 4 līdz 10 gadiem no plkst. 10.45 

līdz 12.30 (dievkalpojuma laikā); 
• vecumā no 10 līdz 15 gadiem no plkst. 12.45 

līdz plkst. 14.00. 
Nodarbības notiek draudzes namā (ieeja no baznīcas 
pagalma, pirmās durvis no Brīvības laukuma puses). 
Līdzi jāņem pierakstu burtnīca vai kladīte. 
Ja ir nepieciešama papildus informācija, varat zvanīt 
un jautāt, vai pieteikties 
pie skolotājas Agneses Luščenokas pa mob. tālruni 
9480717 vai 3124729 (vakaros). 
Svētdienas skolu palīdz vadīt Zane Neilande un Līga 
Lagzdiņa. 

Tukuma  
ev. lut. 
draudzes 
informācijas  
lapiņa 
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P r i e c ā j i e t i e s  p a r  t o ,  k a  
j ū s u  v ā r d i  i r  i e r a k s t ī t i  
d e b e s ī s  ( L k .  1 0 : 2 0 ) .  

TUKUMA EV. LUT. DRAUDZES  
PĀRVALDE  
UN DARBINIEKI: 
Pērminderu vecākais Vladimirs Akimovs  
mob. 9197998,  
e-pasts: vladmirs.akimovs@lv.celi.lv. 
Diakonijas darba vadītāja Maija Galeniece  
mob. 6899351. 
Draudzes rakstvede Santa Jākabsone  
mob. 9391880. 
Draudzes ērģelniece Inga Kluce  
mob. 6482434, e-pasts: pavasaris1@tvnet.lv. 
Svētdienas skolas vadītāja Agnese Luščenoka mob. 
9480717, e-pasts: aga22aga@inbox.lv. 
Īpašumu pārvaldnieks Andris Miezītis  
mob. 6406209. 
Baznīcas kalpotāja Biruta Onckule, tālr. 3125220. 
Draudzes priekšniece Indra Rassone  
mob. 9186332, e-pasts: piejura@tukums.lv. 
Draudzes kancelejas vadītāja Rita Līce  
tālr. 3122305. 
Draudzes revidents Ilmārs Talle  
mob. 9218545, e-pasts: ilmars@tukums.lv. 
Kora „Sadraudzība” vadītājs Ojārs Vītoliņš  
mob. 9143136. 
Draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts  
mob. 9145305, tālr. mājās 3291381,  
e-pasts: mzeiferts@apollo.lv. 

Š.g. 26.-27. februārī Valmieras raj., Burtnieku  mācītājmuižā notiks DRAUDZES IZGLĪTĪBAS UN  PLĀNOŠANAS SEMINĀRS 
Plānotās semināra aktivitātes: draudzes locekļu 
izglītojošas lekcijas, lūgšanas un svētbrīži, drau-
dzes dzīves plānošana, sadraudzība un viesošanās 
draudzēs. 
Pieteikšanās: baznīcas kancelejā līdz 20. febru-
ārim. 
Dalībnieki: Visi pozitīvi motivēti draudzes locekļi. 
Vecuma ierobežojums nav. 
Dalības maksa: 8 Ls no dalībnieka (ēdināšana, 
gultas vieta un veļa, telpu īre u.c.). 

Informācijas lapiņa Nr. 1.  
2005. gada februāris. 



DIEVKALPOJUMI  
TUKUMA EV. LUT. BAZNĪCĀ:  
Svētdienās plkst. 11:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Dievkalpojuma laikā draudzes namā notiek Svētdie-
nas skolas nodarbības bērniem (sk. informācija sada-
ļā „Svētdienas skola”) 
PAPILDUS DIEVKALPOJUMI BAZNĪCĀ  
LIELDIENU LAIKĀ: 
Klusās nedēļas dievkalpojumi  
(visi Klusās nedēļas dievkalpojumi  
ar Sv. Vakarēdienu): 

Klusajā pirmdienā, 21. martā plkst. 18:30 
Klusajā otrdienā, 22. martā plkst. 18:30 
Klusajā trešdienā, 23. martā plkst. 18:30 
Zaļajā Ceturtdienā, 24. martā plkst. 18:30 
Lielajā Piektdienā, 25. martā plkst. 11:00 

Lieldienu nakts dievkalpojums  
26. martā plkst. 22:30 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Lieldienu agrais rīta dievkalpojums  
27. martā plkst. 7:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Lieldienu dievkalpojums  
27. martā plkst. 11:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Mācītāja Mārča Zeiferta  
PIEŅEMŠANAS LAIKI: 
Otrdienās plkst. 15:00 līdz 18:00. 
Ceturtdienās plkst. 10:00 līdz 12:00. 
SVĒTDARBĪBAS UN MĀCĪTĀJA  
AMATA DARBI 
Par kristībām, iesvētībām, laulībām un bērēm jautāt 
draudzes kancelejā vai mācītāja pieņemšanas laikos, 
vai zvanīt tālr. draudzes kancelejā 3122305 un mob. 
draudzes mācītājam 9145305. 
Draudzes priekšnieces Indras Rassones  
PIEŅEMŠANAS LAIKS: 
Pieņem apmeklētājus pēc vienošanās pa tālruni mob. 
9186332.  

KANCELEJAS DARBA LAIKI: 
Otrdienās 9:00 – 16:00 
Trešdienās 9:00 – 16:00 
Ceturtdienās 9:00 – 16:00 
Piektdienās 9:00 – 16:00 
Sestdienās 9:00 – 16:00 
Svētdienās 9:00 – 13:00  
(izņemot dievkalpojuma laiku) 
KANCELEJA ATRAŠANĀS VIETA: 
Brīvības laukums 1, Tukums, tālr. 3122305. 
DRAUDZES BIBLIOTĒKA 
Atvērta kancelejas darba laikā. 
BĒRNU KRISTĪBU DIEVKALPOJUMI  
TUKUMA EV. LUT. DRAUDZĒ 
Nākamie kristību dievkalpojumi notiks 20. februārī, 
20. martā, 24. aprīlī, 29. maijā un 26. jūnijā. 
Pieteikšanās: Piesakot kristības, līdzi ņemt bērna 
dzimšanas apliecības kopiju. Kristības jāpiesaka pie 
draudzes mācītāja. Neskaidru jautājumu gadījuma 
zvaniet kancelejas vadītājai Ritai Līcei tālr. 3122305. 
Nosacījumi: 
Norma: bērna vecāki ir kristīti, iesvētīti un salaulāti 
draudzē reģistrēti locekļi. Minimums: Vismaz vienam 
no kristāmā bērna vecākiem (jeb vecākiem, kas reāli 
audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam 
draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tā-
dus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. 

Labdien jūsmājās! 
Ir iznākusi draudzes informācijas lapiņa. Ar šī nelielā izdevuma starpniecību in-formēsim jūs turpmāk par draudzes ak-tualitātēm. Šeit būs iespēja atrast ne tikai ziņas par dievkalpojumiem, mazo grupu aktivitātēm, pieņemšanas lai-kiem, draudzes darbinieku tālruņus, bet arī informāciju par draudzes pasāku-miem. 
Arī tu vari piedalīties šī nelielā izdevuma tapšanā. Ziņas mūsu draudzes informā-cijas lapiņai iesniedzamas draudzes kancelejā līdz katra mēneša pēdējai svētdienai.  Tāpat aicinu piedalīties šīs lapiņas izdošanā korektoru, salikuma veidotāju un tehnisko redaktoru. Jau ilgāku laiku draudzē klejo doma par   informācijas kalpošanas grupu. Varbūt tu vēlies tajā piedalīties? Ja tā, tad pie-sakies pie draudzes mācītāja! 
Šajā informācijas lapiņā īpašu uzmanību vēlos vērst uz draudzes plānošanas un izglītības semināru Burtniekos. Esi sir-snīgi aicināts arī tu! Noliksim šo seminā-ru savās  aizlūgšanās. Lai pieaugam at-ziņā un mīlestībā uz Dievu, saņemdami no Viņa dažādas Gara žēlastības dāva-nas, un dedzīgi kalpošanā, ticībā uz mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu! 
Pelnu dienā, 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

DRAUDZES REKVIZĪTI: 
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 
Brīvības laukums 1, Tukums, LV 3101.  
Reģ. LV 90000298831. 
KONTA NUMURS DRAUDZES VISPĀRĒ-
JĀM VAJADZĪBĀM UN ZIEDOJUMIEM: 
A/s „Latvijas Unibanka”, kods UNLA LV2X, 
IBAN: LV54UNLA0032000701801. 


