
• Bībeles studijas un aizlūgšanu grupa         
ceturtdienās Draudzes namā plkst. 18:00 
(Klusajā nedēļā nenotiek). Pēc Lieldienām  
studēsim “Atklāsmes grāmatu”.  
Aicinām jaunus dalībniekus! 

• 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. 

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

• Vīru grupas tikšanās  
trešdien, 24. martā plkst. 18:00 Draudzes namā. 

• 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). Draudzes senioru kori 
“Sadraudzība” vada Ojārs Vītoliņš  
(mob. 29143136). Aicinām pieteikties kora  
dalībniekus visās balsu grupās! 

• AA grupas tikšanās ceturtdienās plkst. 19:00 
Draudzes namā (no 25. marta). 

• Lūgums draudzes locekļiem paziņot par  
iespējamām izmaiņām dzīves datos - vārda vai uz-
vārda maiņa, adreses un tālruņa maiņa, kā arī, ja mai-
nīta draudzes piederība, vai tuvinieka nāves gadījumā. 

• Lūgums draudzes locekļiem kancelejā izņemt Baznī-
cas pasi (dokuments, kas apliecina draudzes piederī-
bu). Tuvāka informācija: tel. 63122305, mob. 
20221951 

Tukuma  
ev. lut. 

draudzes 
informācijas  

lapiņa 

Informācijas lapiņa Nr. 1 (18).  
2010. gada marts - aprīlis. 

L E L B   
T u k u m a   

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 internetā: 
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 
Mācītājs Mārcis Zeiferts 
otrdienās plkst. 11:00 - 13:00. 
ceturtdienās plkst. 14:00 - 17:00. 
mob. (+371) 29145305 
mzeiferts@apollo.lv 
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 kan-
celejā, zvanīt pa tālr. 63122305. 

 
 
Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts 

kā mūs ATRAST  
Nevienam nav 
lielākas 
mīlestības par 
to, ja kāds savu 
dzīvību atdod  
par saviem 
draugiem.  
(Jņ 15:13) 



 
Aicinām nomaksāt draudzes nodokli  
par 2010. gadu līdz 1. jūlijam*: 
• 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 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 

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”, Lestenes maiznīcu un “Rimi”; 

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

Ar Svēto Vakarēdienu svētdienās plkst. 11:00  
Bērnu dievkalpojumi  

katra mēneša 1. svētdienā plkst. 13:00 
*** 

Dievkalpojumi Ciešanu laikā un Lieldienās: 
(7 sprediķu cikls: Krusts Evaņģēlijos un Pāvila vēstulēs) 

 
Judica (spr.: Mat. 16:24-28)  

svētdien,  21. martā plkst. 11:00; 
Pūpolsvētdienā (spr.: 1. Kor. 18-25) plkst. 11:00; 
Klusajā nedēļā – pirmdien (spr.: Lk. 23:26-31),  

otrdien (spr.: Gal. 2:20), trešdien (spr.: Jņ. 19:25-27)  
un Zaļajā Ceturtdienā  

(spr.: Rom. 6:6-11) plkst. 18:30; 
Lielajā Piektdienā –  

plkst. 11:00 (spr.: Mt. 27:20-26); 
Koncerts sestdien, 2. aprīlī plkst. 14:00; 

Lieldienu naktī sestdien, 3. aprīlī plkst. 22:30; 
Lieldienu rītā svētdien,  

4. aprīlī plkst. 7:00 un 11:00. 

 
Dzīvība, kas atdota par saviem draugiem, vienā 
vārdā - mīlestība, ne vairāk un ne mazāk. Dažkārt 
pietiek ar to, ja esam vien uzmanīgāk ieklausījušies 
savā tuvākajā, kļuvuši uz mirkli dzirdīgāki, nolikuši 
pie malas savas rūpes, lai visu savu uzmanību vel-
tītu otram. Tie būtu sīkumi, tikai nedaudz ziedots 
no mūsu aizņemtā laika, tomēr otram tas nozīmē-
tu izšķiroši daudz. Dzīvība + atdota par saviem 
draugiem = mīlestība. Dzīvības nezūdamības li-
kums, kas iesniedzas mūžībā. Palmu svētdienas 
gaviles, Zaļās Ceturtdienas nodevība, Lielās Piekt-
dienas izmisums un Lieldienu uzvara pār kapu un 
nāvi, - ir Pestītāja mīlestības un dzīvības ceļš vienas 
nedēļas attālumā līdz mums. Ciešanu laikā esam 
aicināti pārdomāt to, kam tad vispār ir dzīvības 
vērtība? Vai dzīvības vērtas ir mūsu ieceres un nā-
kotnes nodomi, sapņi un ilūzijas, kas vienā mirklī 
pārvēršas pīšļos un putekļos? Vai dzīvības vērta ir 
mūsu klusēšana un nevarība, aizbildinājumi un 
atrunas, bezmērķīgi notriektais laiks? Vai ir kaut 
kas dzīvības vērts, ja blakus mums postā un izmi-
sumā sagrūst citu cilvēku dzīves? Vieni no pēdē-
jiem Jēzus vārdiem pie krusta bija: „Man slāpst!” 
Lūk, Jēzus sacītais atgādina, ka Viņa dzīvības pēdē-
jie mirkļi, līdz pat pēdējam elpas vilcienam, bija 
pievērsti pašam būtiskākajam. Ne vien fiziskas slā-
pes, bet slāpes, cīnoties starp dzīvību un nāvi! Jo 
vairāk Jēzum slāpa, jo vairāk Viņa dzīvība izplūda 
pār mums. Jo vairāk Jēzus deva no savas dzīvības, 
jo skaidrāk pie mums atklājās Dieva mīlestības no-
doms, - izglābt katru cilvēku. Nevienam nav lielā-
kas mīlestības par to, kurš Sevi atdeva pie krusta 
staba Golgātā. Jēzus acīs neviens nav svešinieks. 
Ikviens ir Viņa ziedotās dzīvības vērts.  

Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

nevienam nav lielākas MĪLESTĪBAS svinēsim DIEVKALPOJUMU 

diakonija KALPO 

Rekolekcijas 
Draudzes namā un baznīcā 

Sestdien, 17. aprīlī plkst. 9:30  - 18:00 
Rekolekcijas vadīs Sandra Gintere un Linda Straume 

Pieteikties līdz 10. aprīlim kancelejā 


