
Tukuma  
ev. lut. 
draudzes 
informācijas  
lapiņa 

L E L B   
T u k u m a   

d r a u d z e  

Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un 
augšāmcēlies. Tāpat arī Dievs tos, kas 

Jēzus žēlastībā aizmiguši,  
augšāmcels līdz ar Viņu.  

(1Tes 4:14)  

Aicinājums 
Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli  

(saskaņā ar LELB Satversmi) par 2009. gadu. 
 

Draudzes nodokli var samaksāt kancelejas pie-
ņemšanas 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, ne-
pieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu 
un  
uzvārdu. 
Draudzes locekļa gada nodoklis  
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. 4 (16).  
2009. gada novembris. 

Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts 

Ieskaties draudzes  
mājaslapā! 

www.tukumabaznica.lv 

Zupas virtuve  
atvērta otrdienās un ceturtdienās  
no plkst. 12:00 - 13:00 
• Ēdiena izdalīšana notiek Draudzes nama pagalmā 

(ieeja no Brīvības laukuma puses gar apavu salonu 
“Ieva”); 

• Aicinām daudzbērnu ģimenes, bezdarbniekus, 
mazturīgos, vientuļos, trūkumcietējus; 

• Zupas virtuvi organizē draudzes diakonija sadarbī-
bā ar SIA “Dekšņi” un Lestenes maiznīcu; 

• Virtuvi vada diakonijas darbinieces; 
• Draudzes namā šajā laikā iespējams satikt mācītāju; 
• Lūgšana pirms pusdienām. 

Meditatīvā zīmēšana 
Notiek Draudzes namā mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā plkst. 18.00-20.00 
• Nākamās - 11., 25.novembrī, 2., 23.decembrī.  
• Meditatīvā zīmēšana nav zīmēšanas pulciņš, 

bet nodarbība, kurā krāsa, līnija un simbols 
palīdz norimt, izteikt savas sāpes, prieku, 
ilgas un citas jūtas. 

• Zīmēšana sagatavo, lai ieklausītos Dieva vār-
dā, kas uzrunā 20 minūšu klusumā. 

• Nodarbības notiek nelielā, grupā, kura ir at-
vērta ikvienam un ikvienai.  

Nodarbības vada Ieva Zeiferte 

Atdodam labās rokās  
3 melnbaltus kaķēnus.  

Dzimuši 2009.g. 2. septembrī. Viena kaķenīte, 
divi runčuki ar labām manierēm - nokārtojas 
kastītē. Labi saprotas ar suņiem. Ja vēlaties 
savā dzīvē pozitīvas un pūkainas pārmaiņas, 

zvaniet 22327624 vai 63154227.  

• Lūgums draudzes locekļiem paziņot par ie-
spējamām izmaiņām dzīves datos - vārda 
vai uzvārda maiņa, adreses un tālruņa maiņa, 
kā arī, ja mainīta draudzes piederība, vai tuvi-
nieka nāves gadījumā. 

• Lūgums draudzes locekļiem kancelejā izņemt 
Baznīcas pasi (dokuments, kas apliecina 
draudzes piederību). Tuvāka informācija: tel. 
63122305, mob. 20221951 



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 12:00 – 18:00 
Ceturtdienās 12:00 – 18:00 
Piektdienās 10:00 – 16:00 
Sestdienās - brīvs 
Svētdienās 9:45-10:45, kā arī pēc dievkalpojuma.  
Kancelejā apmeklētājus pieņem  
draudzes lietvede Dace Krecere 
Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.  
Tālrunis un fakss: 63122305, mob.: 20221951 
Kancelejas e-pasta adrese: tukumabaznica@apollo.lv Draudzes mājas lapa internetā: 
www.tukumabaznica.lv 

Labdien jūsmājās! 
Kopš 14.gs. Eiropas baznīcās visai bieži varēja sastapt 
tā sauktos „Nāves dejas” (Totentanz) sižetus (attēlā uz 
vāka fragments no Tallinas Nikolaja baznīcas glezno-
juma). Savdabīgajos tēlojumos bija ietverti tādi per-
sonāži kā pāvests, kardināls, zemes valdnieks, un tā 
līdz pat amatniekam, zemniekam, jaunam cilvēkam 
un bērnam, kurus katrā pusē pavadīja ērmīga izskata 
dejojoši nāves ģindeņi. Ilustrāciju pamatdoma bija 
atgādinājums, ka visi ir mirstīgi. Var saprast, kāpēc 
„Nāves dejas” motīvs radās laikā, kad apkārt plosījās 
mēris, karš un cits posts nebija nekāds retums. Sav-
dabīgie tēlojumi runāja par tā laikmeta vispārējo no-
skaņojumu, – nāves un iznīcības tuvumu, tā pārspēku. 
Gleznojumus, bareljefu figūras vai citus attēlojumus 
papildināja rindas, kas minēto motīvu papildināja 
aprakstoši. Tās vēstīja par ķēniņiem, kam nāvi neizdo-
sies uzvarēt, vai valdīt pār to, vai firstam, ja tas pret to 
cīnīsies, un arī tam, kas no kanceles runā, vai ļaudīm, 
kas tīrumā strādā, neviens no tiem nevarēs stāties 
pretī nāvei. Kas cilvēkā gūs pārspēku? Vai slimības, 
tautu posts, iznīcība, vai tomēr tā būs Kristus uzvara 
pār grēku un nāvi? Šie attēlojumi gan ne vienmēr 
skaidri sniedza nomierinošo Evaņģēlija vēstījumu, ka 
Kristus nāves iznīcībai stāv pāri. Arī šodien trauksmai-
najā ikdienas ņudzeklī ielaužas visdažādākie laikmetu 
tēli, kas, pieņēmuši atbaidošu nāves izskatu, liek šau-
bīties par Kristus nopelnu un žēlastību. Baznīcas gada 
izskaņā mūsu ticību tamdēļ lai sevišķi bagātīgi stipri-
na Dieva vārda apsolījums, par ko draudzei Tesaloni-
kos reiz rakstīja apustulis Pāvils, ka tie, kas Jēzus žē-
lastībā aizmiguši, tos Dievs augšāmcels kopā ar Viņu 
(1Tes 4:14). Lai tāda ir mūsu cerība, ar kuru dzīvojam 
un piepildām savu ikdienas aicinājumu, kalpojam 
draudzē vai nesam Labo vēsti pasaulē. Jo Kristus dzī-
vībai ir pārspēks pār nāvi un iznīcību, un tas dod 
mums lielu paļāvību, mierinājumu un stiprinājumu 
neziņas un apjukuma nomāktajā pasaulē. 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

 
Draudzes mazās grupas un nozares: 
• Bībeles studijas un aizlūgšanas ceturtdienās draudzes 

namā plkst. 18:00 (Vēstules Romiešiem apskats). 
• Alfa kurss notiek piektdienās plkst. 19:00-21:00. Ikreiz ir 

iespēja pievienoties jauniem dalībniekiem! Noslēgums - 
26. decembrī. Tuvāka informācija draudzes mājas lapā. 

• Jauniešu tikšanās turpmāk notiks sestdienās plkst. 
16:00 Draudzes namā. 

• Svētdienas dievkalpojuma laikā Draudzes namā notiek 
Svētdienas skolas nodarbības bērniem. Bērniem lū-
gums pulcēties dievkalpojumā baznīcā pirmajās solu 
rindās kanceles pusē.  

• Vīru grupas tikšanās notiek pirmajā un trešajā trešdie-
nā Draudzes namā plkst. 18:00 (18. novembrī - nenotiek, 
2., 16. decembrī). 

• Meditatīvā zīmēšana notiek otrajā un ceturtajā trešdie-
nā plkst. 18:00 Draudzes namā (11., 25. novembrī, 9., 23. 
decembrī)  

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

• Draudzē darbojas mūzikas kalpošanas grupas. Drau-
dzes jauniešu liturģisko kori vada draudzes ērģelniece 
Inga Auziņa (mob. 26482434). Draudzes senioru kori 
“Sadraudzība” vada Ojārs Vītoliņš (mob. 29143136). Aici-
nām pieteikties kora dalībniekus visās balsu grupās! 

• Sporta aktivitātes notiek svētdienās Raiņa ģimnāzijas 
sporta zālē no plkst. 18:00-19:30. Dalības maksa 60 sant. 

Svētdien, 6. decembrī  
plkst. 13:00 baznīcā notiks  

bērnu dievkalpojums  
(turpmāk katra mēneša  

pirmajā svētdienā)  

Papildus dievkalpojums novembrī: 
Trešdien, 18. novembrī plkst.11:00  
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 
Novembrī: 
22. novembrī Mūžības svētdiena 
29. novembrī 1. Adventa svētdiena  


