
Aicinām apmeklēt  
Ziemassvētku labdarības tirdziņu! 
„Dalies priekā” no 19. -24. decembrim 

no plkst. 12:00 līdz 16:00. 
Tirdziņš atvērts baznīcas iekšpagalmā. 

Tirdziņā jums būs iespēja iegādāties rokdarbus dāvanām 
vai savam priekam, un iepriecināt arī citus. No 

tirdzniecības iegūtie līdzekļi tiks novirzīti labdarībai. 
P.S. Vēl varat pagūt iesniegt draudzes kancelejā arī savus 

rokdarbus vai amatniecības izstrādājumus tirdziņam 

• Bībeles studijas un aizlūgšanu grupa         
ceturtdienās Draudzes namā plkst. 18:00 (atsāksies ar 
13. janvāri). Studēsim “Atklāsmes grāmatu”. Aicinām 
jaunus dalībniekus! 

• Piektdienās no plkst. 18:00 līdz 20:00 dienas centrā 
“Pērle” Bībeles lasīšanas grupa (atsāksies ar 14. janvāri). 

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

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

• Vīru grupas tikšanās trešdien, 19. janvārī plkst. 18:00. 
• Visi, kam ir iespēja un vēlēšanās iesaistīties muzikālajā 

kalpošanā — dziedāt, esiet aicināti pieteikties pie 
ērģelnieces un mūzikas dzīves vadītājas Ingas Auziņas. 

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

• AA grupas tikšanās ceturtdienās plkst. 19:00  
Draudzes namā. 

• Bērnu dienas centrs “Pērle” atvērts darba dienās  
no plkst. 13:00 līdz 18:00. 

• Svētdienās plkst. 18.00 Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta 
zālē notiek sporta aktivitātes. Dalības maksa atkarīga 
no dalībnieku skaita.  
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d r a u d z e  

kalpo un PIEDALIES  
Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca 
Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.  
Tālrunis un fakss: 63122305,  
mob.: 20221951 
Kancelejas e-pasta adrese:  
tukumabaznica@apollo.lv 
Draudzes mājas lapa:  
www.tukumabaznica.lv 

KANCELEJAS DARBA LAIKI  
DRAUDZES NAMĀ 
Pirmdienās 12:00 – 18:00 
Otrdienās 9:00 – 17:00 
Trešdienās 9:00 – 17:00 
Ceturtdienās 9:00 – 17:00 
Piektdienās 9:00 – 17:00 
Sestdienās - brīvs 
Svētdienās 9:45-10:45, kā arī pēc dievkalpojuma.  
Kancelejā apmeklētājus pieņem lietvede Inga Kalniņa. 
Draudzes priekšniece Indra Rassone mob. 29186332.  
MĀCĪTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS BAZNĪCAS SAKRISTEJĀ 
(pieņemšanas atceltas no 24. decembra līdz 6. janvārim) 
Mācītājs Mārcis Zeiferts 
otrdienās plkst. 11:00 - 13:00. 
ceturtdienās plkst. 14:00 - 17:00. 
mob. (+371) 29145305 
marcis.zeiferts@gmail.com 
Mācītājs Kaspars Kovaļovs  
pirmdienās plkst. 15:00 - 18:00. 
piektdienās plkst. 14:00 - 16:00. 
mob. (+371) 25988060 
kaspars.kovalovs@inbox.lv 
SVĒTDARBĪBAS UN MĀCĪTĀJU AMATA DARBI 
Kristību, iesvētību, laulību, mājapmeklējumu, grēksūdzes un bēru 
gadījumos interesēties mācītāja pieņemšanas laikos vai zvanīt pa 
mob. 29145305. Papildus  interesēties draudzes kancelejā, zvanīt 
pa tālr. 63122305. 
 
Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts 

kā mūs ATRAST Atgriezieties 
no grēkiem, 
jo Debesu 
valstība ir 
klāt.  
(Mt 3:2)  

Uzmanību! 
Draudzes kanceleja atrodas blakus baznīcas iekšpagalmam! 

(ieeja no Brīvības laukuma puses) 



 
Aicinām nomaksāt draudzes nodokli par 2010. gadu*: 
• Strādājošajiem - ne mazāk par 12 Ls; 
• Samazināts - 10 Ls; 
• Ar zemiem ienākumiem - 6 Ls 

(jāuzrāda izziņa par trūcīgā iedzīvotāja statusu). 
 * 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 par 1 Ls).  

Draudzes nodokli var samaksāt kancelejas pieņemšanas 
laikos Draudzes namā (jaunajās telpas baznīcas 
iekšpagalmā) 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, norādiet maksājuma mērķi. Ja maksājiet par  
vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, nepieciešams 
norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu. 
Aicinām papildus ziedot draudzes nozaru  
nodrošināšanai, par ko katrs var izšķirties individuāli pēc 
savām spējām un ieskatiem.  

Sirsnīgi pateicamies par jūsu ziedojumiem!  

draudzes NAMTURĪBA 

Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē 
dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu  

notiek svētdienās plkst. 11:00. 
Mēneša pirmajā svētdienā  

dievkalpojums bērniem plkst. 10:30. 
 

Adventa, Ziemassvētku un 
Jaungada laika dievkalpojumi: 

 
Svētdien, 19. decembrī plkst. 11.00  
Ceturtās Adventes dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu - 
pieaugušo kristību un iesvētes dievkalpojums. 
Piektdien, 24. decembrī plkst. 16.00 
Kristus piedzimšanas Svētvakara dievkalpojums (bez  
Sv. Vakarēdiena). Dievkalpojumā dziedās Tumes koris. 
Piektdien, 24. decembrī plkst. 19.00 
Kristus piedzimšanas Svētvakara dievkalpojums (bez  
Sv. Vakarēdiena). Dievkalpojumā dziedās koris „Savējie”. 
Sestdien, 25. decembrī plkst. 15.00 
Ģimenes dievkalpojums ar svētdienas skolas bērnu 
mūziklu (bez Sv. Vakarēdiena). 
Sestdien, 25. decembrī plkst. 18.00  
Dievkalpojums pirmajos Ziemassvētkos ar Svēto 
Vakarēdienu. Dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis. 
Svētdien, 26. decembrī plkst. 11.00  
Dievkalpojums otrajos Ziemassvētkos ar Svēto 
Vakarēdienu. Dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis. 
Plkst.16.00 baznīcā notiks koncerts. Uzstāsies koris 
„Vanema”, diriģents Jānis Ozols. 
Piektdien, 31. decembrī plkst. 18.00  
Dievkalpojums Vecgada vakarā ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 2. janvārī plkst. 11.00   
2. Svētdienas dievkalpojums pēc Ziemassvētkiem ar 
Svēto Vakarēdienu. Dievkalpojumā spēlēs vijolniece  
Aija Rēķe. 
Ceturtdien, 6. janvārī plkst. 18.00 
Zvaigznes dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma – sadraudzības un pateicības 
pasākums Draudzes namā. 

Noslēdzot šo gadu, mūs uzrunā Jāņa Kristītāja 
sacītais tuksnesī par atgriešanos un Debesu 
valstību. Patiesi vārdi, kas grib mainīt mūs, mūsu 
dzīves ceļu un rādīt lietas vēl pāri par to! Mārtiņš 
Luters norāda, ka atgriešanās cilvēka mūžā ir 
nepārtraukts process. Gada noslēgums, kad 
izvērtējam nodzīvotā gada bilanci,  ir īpaši 
piemērots, lai nožēlotu savus grēkus, noliktu visu 
sevi Dieva rokās un ļautu sevi atjaunot pēc Viņa 
tēla un līdzības. Izejot pretī Kristus dzimšanas 
svētkiem, paraudzīsimies - vai esam tiem pienācīgi 
sagatavojušies? Jāņa Kristītāja balss skan arī 
šodien – mainiet savu dzīves ceļu, izmainieties 
sirdsprātā, atgriezieties! Advents ir atgriešanās 
laiks. It kā mēs brauktu automašīnā, kurā ir 
uzstādīta navigācijas iekārta, un balss mums sacītu 
priekšā, piemēram - pēc 100 metriem 
nogriezieties pa labi, vai - dodieties taisni uz 
priekšu. Tagad šī balss mums uzstājīgi saka – 
dodieties atpakaļ, atgriezieties! Ceļa sākumā, 
mūsu kristību un iesvētes brīdī, savā dzīves lielajā 
navigācijas iekārtā ar labiem nodomiem ievadījām 
ceļa gala mērķi. Mums bija brīnišķīgi nodomi un 
skaisti dzīves plāni. Vai kaut kas ir „nogājis greizi”? 
Kurā brīdī pazaudējām nolikto ceļa mērķi? Šī balss 
tev saka – vēl nav par vēlu, tikai atgriezies! Debesu 
valstība ir tuvu pienākusi! Jēzus ir patiesā gaisma, 
kas neļaus mums nomaldīties. Viņš ir 
atspirdzinoša aka nogurušam ceļiniekam tuksnesī. 
Jēzus ir maize izsalkušajam. Mūsu Pestītājs ir Alfa 
un Omega. Sākums un gals. Bērns, kam no jauna 
ir jāpiedzimst arī šajos Ziemsvētkos, lai Debesu 
valstība varētu atspīdēt katrā no mums.  
 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

tā tomēr ir DIEVA DĀVANA svinēsim DIEVKALPOJUMU Draudzes kancelejā,  
grāmatu galdā var 
iegādāties jauno  

Baznīcas gadagrāmatu  
2011. gadam, cena 4 Ls. 


