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Dievs saka: "Es jūs no tā atsvabināšu, 
lai jums būtu sava svētība; nebīstieties 

un dariet stipras savas rokas!"  
(Zah 8:13)  

Aicinājums 
Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli  

saskaņā ar LELB Satversmi  
un draudzes padomē lemto. 

 
Draudzes nodokli var samaksāt kancelejas pieņemšanas laikos vai 
ar pārskaitījumu. 
Draudzes rekvizīti: 
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 
Brīvības laukums 1, Tukums, Tukuma novads, LV 3101 
Reģ. Nr. LV 90000298831 
SEB Unibanka, kods UNLALV2X 
Konts: LV54UNLA0032000701801 
Maksājot draudzes nodokli ar bankas starpniecību, lūdzu, norā-
diet maksājuma mērķi. Ja maksājiet par vairākiem ģimenes locek-
ļiem vienlaicīgi, nepieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vār-
du un uzvārdu. 
 
Draudzes locekļa gada nodoklis 2010. gadā noteikts*: 
Draudzes nodokļa minimums strādājošajiem - 12 Ls 
Samazināts draudzes nodoklis - 10 Ls 
Draudzes locekļiem ar zemiem ienākumiem - 6 Ls 
 
* no Jūsu veiktās iemaksas 5,85 Ls par katru draudzē reģistrētu 
locekli draudzes valde saskaņā ar Sinodes lēmumiem pārskaita 
LELB Virsvaldei un Kandavas prāvesta iecirknim, atlikums paliek 
draudzes rīcībā ikmēneša izdevumu segšanai (kopš 2010.g. LELB 
Sinode Virsvaldei pārskaitāmo daļu ir paaugstinājusi vēl par 1 Ls).  
 
Aicinām papildus ziedot draudzes nozaru nodrošināšanai, par 
ko katrs var izšķirties individuāli pēc savām spējām un ieskatiem. 
 
Ar draudzes padomes lēmumu 2009.g. 21. decembrī ir piešķirts 
pilnvarojums vākt ziedojumus draudzes nozaru nodrošināšanai 
šādiem draudzes un draudzes padomes locekļiem: 
Svētdienas skola – Inga Kalniņa, diakonija – Vilnis Auziņš, jaunieši 
– Kaspars Kovaļovs, meditatīvā zīmēšana – Ieva Zeiferte, mūzikas 
un liturģiskā nozare – Inga Auziņa un Ojārs Vītoliņš, Alfa kurss – 
Artūrs Veldre, draudzes attīstības projektiem – Mārcis Zeiferts. 
 
Pateicamies par jūsu ziedojumiem!  
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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, maz-
turīgos, vientuļos, trūkumcietējus; 

• Zupas virtuvi organizē draudzes diakonija sadarbībā 
ar SIA “Dekšņi” un Lestenes maiznīcu; 

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

Svētdien, 3. janvārī  plkst. 13:00  
baznīcā notiks  

bērnu dievkalpojums 

• Lūgums draudzes locekļiem paziņot par iespēja-
mām izmaiņām dzīves datos - vārda vai uzvārda 
maiņa, adreses un tālruņa maiņa, kā arī, ja mainīta 
draudzes piederība, vai tuvinieka nāves gadījumā. 

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

Draudzes nama atjaunotās  
telpas iesvēte  

notiks piektdien, 29. janvārī plkst. 18:00.  
Piedalīsies Liepājas diecēzes  

bīskaps Pāvils Brūvers.  
Tuvāka informācija dievkalpojumu  

ziņojumos janvārī,  
kā arī draudzes mājas lapā internetā. 



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! 
Pravietis Caharija savu vēstījumu 8. nodaļas 
13.p. pierakstīja vairākus gadsimtus pirms Kris-
tus piedzimšanas. Jeruzaleme, Dieva pilsēta bija 
izpostīta. Vēstījums bija adresēts ļaudīm, īstenī-
bā pavisam nelielai kopienai, kas bija atgriezu-
sies atpakaļ no izsūtījuma svešā zemē. Savus 
namus un iepriekšējās dzīves vietas iedzīvotāji 
atrada izpostītas. Akmens uz akmens neturējās 
un pilsētā valdīja iznīcība. Templis bija nopos-
tīts. Nepavisam nebija vienkārši ar jauna tempļa 
uzcelšanu, jo ienaidnieki vērpa intrigas un kai-
miņu tautas nevēlējās, lai izredzētā tauta no-
stiprinātos savā zemē. Cilvēkos bija bailes. Arī 
viņu pašu vidū valdīja neuzticēšanās un nevien-
prātība. Šajos trauksmainajos apstākļos pravie-
šu vēstījums bija kā liels ticības stiprinājums, 
vārdi, kas atvēra durvis jaunam un iedvesmojo-
šam nākotnes redzējumam. Es jūs atsvabināšu! 
Jūs būsiet par svētību! – ar praviešu muti runāja 
Dievs. Ar jaunu apņēmību ļaudis nu sāka atjau-
not vecās posta vietas. Pilsēta uzplauka, jo tā 
bija uzticējusies apsolījumiem! Tādejādi seno 
praviešu vēstījums cēla tiltu uz laiku, kurā Dievs 
pats ienāca pasaulē Savā Dēlā Jēzū Kristū. Bet-
lēmē dzimušajam Kristus bērnam ikvienā laikā 
un laikmetā ir jāatsvabina ļaudis no viņu grē-
kiem. Pestītājs, Glābējs taču ir dzimis visiem 
cilvēkiem! Kad pagātnes rēgi un senie baiļu gari 
atstājas, tad ar atjaunotu sirdi un garu kļūstam 
par cerības zīmi pasaulē. Kad vecās rētas ir 
dziedinātas, agrākie pāri nodarījumi izlīdzināti 
un kad sirdī ienāk piedošana un miers, tad 
esam par svētību citiem. Kā teikts dziesmas 
vārdos, virs zemes ienaids rimis un cilvēkiem 
labs prāts, jo Dieva Dēls ir atnācis, kā sen bij’ 
sludināts! Priecīgus jums visiem Ziemassvētkus 
un Dieva svētītu 2010. gadu! 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

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

namā plkst. 18:00 (Vēstules Romiešiem apskats), atsāk-
sies 7. janvārī. 

• Alfa kursa noslēgums - 26. decembrī.  
• 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 (20. janvārī). 

• Meditatīvā zīmēšana notiek otrajā un ceturtajā treš-
dienā plkst. 18:00 Draudzes namā (13., 27. janvārī)  

• 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). 
Aicinām pieteikties kora dalībniekus visās balsu grupās! 

• Sporta aktivitātes notiek svētdienās Raiņa ģimnāzijas 
sporta zālē no plkst. 18:00-20:00. Dalības maksa 60 
sant. 

Ieskaties draudzes  
mājaslapā! 

www.tukumabaznica.lv 

Dievkalpojumi Ziemsvētku laikā: 
24. decembrī plkst. 16:00 un 19:00 - Ziemsvētku priekš-
vakars (bez Sv. Vakarēdiena) 
25. decembrī plkst. 16:00 (bērnu un jauniešu uzvedums), 
plkst.18:00 - Ziemsvētki. 
27. decembrī plkst. 11:00 - pirmā svētdiena pēc Ziem-
svētkiem 
31. decembrī plkst. 18:00 - Vecgads 
3. janvārī plkst. 11:00 - otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem 
6. janvārī plkst. 18:30 - Zvaigznes diena 


