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T u k u m a   
d r a u d z e  

Es skatīju To Kungu savā priekšā 
vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku,  

ka es nešaubītos.  
(Ps. 16:8) 

Aicinājums 

Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli  
(saskaņā ar LELB Satversmi)  
par 2008. un 2009. gadu. 

Draudzes nodokli var samaksāt kancelejas pieņemša-

nas laikos vai ar pārskaitījumu. 

Draudzes rekvizīti: 

Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 

Brīvības laukums 1, Tukums, LV 3101 

Reģ. Nr. LV 90000298831 

SEB Unibanka, kods UNLALV2X 

Konts: LV54UNLA0032000701801 

Maksājot draudzes nodokli ar bankas starpniecību, 

lūdzu, norādiet maksājuma mērķi. Ja maksājiet par 

vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, nepieciešams 

norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu. 

Draudzes locekļa gada nodoklis  

2008./2009. gadā noteikts: 

Draudzes nodoklis - 12 Ls 

Minimālais draudzes nodoklis - 8 Ls 

Draudzes locekļiem ar zemiem ienākumiem - 6 Ls 

Pateicamies par jūsu ziedojumiem!  

Informācijas lapiņa Nr. 1 (13).  
2009. gada janvāris. 

Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts 

Jauniešu tikšan ās  
turpmāk notiks pirmdienās  
plkst. 18:00 draudzes namā. 

Atnāc un ieraugi!  

Dievkalpojuma laikā draudzes namā notiek Svētdienas sko-
las nodarbības bērniem.  

Bērniem lūgums pulcēties dievkalpojumā baznīcā pirmajās 
solu rindās kanceles pusē.  

Mērķa kolektē iesvētes dievkalpojumā pagājušā 
gada 21. decembrī - baznīcas apskaņošanas 

iekārtas iegādei 
iegūti 428,35 Ls. 

Sirsnīgs paldies visiem par ziedojumu! 

Noslēgusies labdarības akcija „Atver savu 

sirdi mīlestībā” 

Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē noslē-
gusies ziedojumu akcija „Atver savu sirdi mīles-
tībā”. Kopumā akcijā iegūti 741,14 Ls, kā arī 
drēbes, apavi, bērnu rotaļlietas un lietotas 
saimniecības lietas.  

Akcija ilga visu Adventa laiku līdz Zvaigznes 
dienai. Draudze apzinājusi 6 ģimenes Tukuma 
pilsētā un tās apkārtnē, kuras saņems materiālo 
palīdzību. Naudas līdzekļi tiks izmantoti apavu 
un drēbju iegādei, kā arī vienā gadījumā skolas 
brīvpusdienu apmaksai. Draudzes darbinieki 
raudzīsies, lai akcijā iegūtie līdzekļi tiktu izlietoti 
bērnu vajadzībām, kā tas bija noteikts akcijas 
mērķī. Sirsnīgs paldies visiem atbalstītājiem! 

Mārcis Zeiferts 

Jauns iesvētes mācību kurss pieauguša-
jiem iesāksies  

otrdien, 3. februārī plkst.18:00  
(vecumā no 18. gadiem). Iesvētes mācības  

vadīs M. Zeiferts 

• 3. februārī iesāksies iesvētes mācības 
bērniem vecumā no 7 līdz 12 ga-
diem. Šī kursa mērķis ir pietuvināt bēr-
nus, viņiem īpaši saprotamā ceļā, drau-
dzes garīgajai dzīvei. Iesvētes mācības 
notiks reizi nedēļā, otrdienās, no 
plkst.16:00 – 17:00 draudzes namā. 

• 4. februāri iesāksies iesvētes mācības 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 
gadiem. Nodarbības notiks reizi nedēļā, 
trešdienās no plkst.16:00 – 17:00. 

 
Bērnu un jauniešu kristību un iesvētes diev-
kalpojums notiks 7. jūnijā.  
Iesvētes mācības vadīs Kaspars Kovaļovs. 



DIEVKALPOJUMI TUKUMA EV. LUT. BAZNĪCĀ:  
Svētdienās plkst. 11:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 

Pieņemšanas laiki draudzes birojā  
Brīvības lauk. 1 (sakristejā): 
Mācītājs Mārcis Zeiferts 
otrdienās no plkst. 11:00 - 13:00. 
ceturtdienās no plkst. 14:00 - 17:00. 
mob. (+371) 29145305 
mzeiferts@apollo.lv 
Mācītājs Kaspars Kovaļovs  
pirmdienās no plkst. 15:00 - 18:00. 
piektdienās no plkst. 14:00 - 16:00. 
mob. (+371) 25988060 
kaspars.kovalovs@inbox.lv 

SVĒTDARBĪBAS UN MĀCĪTĀJA AMATA DARBI 

Kristību, iesvētību, laulību, mājapmeklējumu, grēksūdzes 
un bēru gadījumos interesēties mācītāja pieņemšanas 
laikos vai zvanīt pa mob. 29145305. Papildus  interesē-
ties draudzes kancelejā, zvanīt pa tālr. 63122305. 

Draudzes priekšnieces Indras Rassones  

PIEŅEMŠANAS LAIKS: 

Pieņem apmeklētājus pēc vienošanās pa tālruni  
mob. 29186332.  

KANCELEJAS DARBA LAIKI: 

Pirmdienās - 15:00 – 18:00 
Otrdienās 10:00 – 15:00 
Trešdienās - brīvs 
Ceturtdienās 12:00 – 18:00 
Piektdienās 10:00 – 16:00 
Sestdienās 10:00 – 15:00 
Svētdienās - apmeklētājus pieņem vienu stundu pirms, 
kā arī pēc dievkalpojuma.  

Kancelejā apmeklētājus pieņem  
draudzes lietvede Dace 

Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.  

Tālrunis un fakss: 63122305 

Kancelejas e-pasta adrese: baznica@tukums.parks.lv 
Draudzes mājas lapa internetā: 
www.tukumabaznica.lv 

Labdien jūsmājās! 

Dāvids 16. psalmā apdzied savus pārdzīvo-
jumus, lūkojoties nākotnē. Viņš apzinājās, 
ka atrodas kā uz svaru kausiem. Vai nu 
viņš pieder zemei, vai arī tiecas uz debe-
sīm. Vai nu viņš paliek uzticīgs Dievam, vai 
arī iet savu ceļu. 
Vēstulē efeziešiem 6. nodaļā Pāvils aicina 
mūs satvert visus Dieva ieročus, tai skaitā 
arī ticības vairogu, ar kuru, mēs varēsim 
dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Nedaudz 
ielūkojoties karavīru ekipējuma vēsturē, 
mēs redzam, par kāda veida vairogiem ir 
runa. Tie bija koka vairogi, kas bija daudz 
vieglāki par dzelzs, bet tajā pašā laikā 
daudz neaizsargātāki pret uguni. Tāpēc 
koka vairogus pārvilka ar ādu, lai ienaidnie-
ka ugunīgās bultas, izurbjoties cauri ādai, 
tiktu nodzēstas. Mūsu vairogs ir ticība Dzī-
vajam Kristum, kurš ar savu miesu mūs ir 
atpircis, lai nekāda velna vara nespētu no-
darīt ļaunu. Kristus nostājas mums priekšā, 
kā Tēvs vai vecākais brālis, pasargājot mūs 
no pasaules briesmām, bailēm un ļaunu-
ma. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka šos uzbru-
kumus spēj atvairīt saviem spēkiem, bet 
tas nav iespējams, un visbiežāk šīs ugunī-
gās bultas sāk dedzināt miesu un dvēseli. 
Vienīgi Kristus tuvums spēj mūs pasargāt 
no visām briesmām. 
Jaunais gads daudzus gan Latvijā, gan pa-
saulē ir satriecis ar krīzi, bet mums jāatce-
ras, ka Dieva ceļš nereti ved caur grūtībām 
pie Viņa. Tikai kopā ar Dievu mēs spēsim 
pārvarēt grūtības un tikai ticībā uz Viņu 
spēsim uzveikt sāpes un ciešanas. Lai 
mums katram ir svētīgs šis ticības un pa-
ļaušanās laiks! 
Jūsu mācītājs Kaspars Kovaļovs 

Draudzes mazās grupas un nozares: 

• Bībeles studijas un aizlūgšanas ceturtdienās 

draudzes namā plkst. 18:00. 

• Vīru grupas tikšanās notiks pirmajā un trešajā 

trešdienā plkst. 18:00 (28. janvārī; 4., 18. februārī). 

• Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa 

„Sinepju sēkliņas” otrdienās no plkst. 10:00 līdz 

14:00. 

• Draudzē darbojas mūzikas kalpošanas grupas. 

Draudzes jauniešu liturģisko kori vada draudzes 

ērģelniece Inga Auziņa (mob. 26482434). Drau-

dzes senioru kori “Sadraudzība” vada Ojārs Vīto-

liņš (mob. 29143136). Aicinām pieteikties kora 

dalībniekus visās balsu grupās! 

Meditatīvā zīmēšana 
Klusumā, vārdā, krāsā, simbolā,  

kopībā atrast sevi un piedzīvot Dieva pieskārienu. 
Mēneša otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā  

plkst. 18:00-20:00 draudzes namā  
(11. februārī - tēma “Mīlestība”;  

25. februārī - Pelnu dienā - nenotiek!). 
Nodarbības vada LELB evaņģēliste Ieva Zeiferte.  

Meditācijas metode aizgūta pēc benediktīniešu tradīcijas Švān-
bergas (Vācija, Bavārija) rekreatīvajā centrā  

(internetā: www.schwanberg.de). 
Aicināts ikviens ar un bez priekšzināšanām zīmēšanā un meditā-

cijā. 

Papildus dievkalpojumi februārī: 
trešdien, 25. februārī plkst. 18:30 - Pelnu dienā 

Sākot ar 28. februārī, Ciešanu laikā līdz Klusajai 
nedēļai, sestdienās plkst. 18:00 dievnamā notiks  

Taize lūgšanu vakari 
Sk. internetā: http://www.taize.fr/lv 


