
• Bībeles studijas un aizlūgšanu grupa         
ceturtdienās Draudzes namā plkst. 18:00 
(sākot ar 23. septembri). Studēsim “Atklāsmes 
grāmatu”. Aicinām jaunus dalībniekus! 

• Svētdienas dievkalpojuma laikā Draudzes na-
mā notiek Svētdienas skolas nodarbības 
bērniem. Bērniem lūgums pulcēties dievkalpo-
jumā baznīcā pirmajās solu rindās kanceles 
pusē.  

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

• Vīru grupas tikšanās  
trešdien, 29. septembrī plkst. 18:00  
Draudzes namā (sezonas atklāšana). 

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

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

• Dienas centrs “Pērle” atvērts darba dienās 
13:00 - 18:00. 

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

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

Tukuma  
ev. lut. 
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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:  
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 
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 kan-
celejā, zvanīt pa tālr. 63122305. 
 
Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts 

kā mūs ATRAST Tā tomēr ir 
Dieva dāvana, 
ja cilvēks, 
neraugoties uz 
nepārtraukto 
sava mūža 
piepūli, tomēr 
ēd, dzer un 
nereti pat dzīvi 
bauda.  
(Māc. 3:3) 

Seko līdzi notikumiem LELB  
Kandavas iecirkņa mājaslapā internetā 

www.kandavasiecirknis.lv 



 
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 reģis-

trētu locekli draudzes valde saskaņā ar Sinodes lēmumiem 
pārskaita LELB Virsvaldei un Kandavas prāvesta iecirknim, 
atlikums paliek draudzes rīcībā ikmēneša izdevumu seg-
šanai (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 norā-
dīt 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 

Ar Svēto Vakarēdienu svētdienās plkst. 11:00. 
Sākot ar oktobra mēnesi, Draudzes namā tiks translē-

tas dievkalpojumu video pārraides  
(vēcākiem ar bērniem līdz 3 gadu vecumam). 

Bērnu dievkalpojumi  
katra mēneša 1. svētdienā plkst. 13:00 

Pļaujas svētku dievkalpojums 3. oktobrī 
(Plānots Brīvības laukumā, ja nelīs lietus) 

Ir pienācis septembris. Atvaļinājuma un brīvdienu laiks ir 
aizvadīts. Sākas jaunais mācību gads skolās, universitā-
tēs un citās mācību iestādēs. Varam atcerēties karsto 
vasaru un daudzos jaukos brīžus, kas devuši mums ie-
dvesmu turpmākajam. Vai bija iespēja kaut nedaudz 
šajā vasarā atpūsties? Vai atgriežamies atpakaļ pie sava 
darba ar jaunu apņemšanos un esam kaut nedaudz 
remdējuši „savu mūža piepūli”? Vai nav dažkārt tā, ka 
uztveram tik pašsaprotami to, ka varam ēst, dzert un, ja 
izdodas, nereti arī paspēt pabaudīt dzīvi? Kad tas viss, 
piemēram, kādu apstākļu dēļ vienā mirklī tiek atņemts, 
atceramies, ka tā tomēr ir bijusi Dieva dāvana! Mēs mā-
cāmies redzēt, ka viss nāk no Dieva rokas - kā ciešanas, 
tā arī prieks. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt. Un ir 
laiks, kad smejamies, un laiks, kad raudam. Tāda ir dzīve. 
Bet vai tas ir viss? Mums nepienākas gausties un būt 
rezignētiem par lietām, kas mūs kā smagas nastas ap-
krauj. Tamdēļ vērs prom savu skatienu no tā, kas nomāc 
un grauž, skumdina un slāpē! Un kā ir ar piepūli, kas tevi 
dzen postā pēc - vienmēr tālāk, augstāk, labāk un vai-
rāk? Salamans mācītājs vērš mūsu skatus uz to, kas ir 
„Dieva dāvana”. Vai tās nav vienkāršas lietas, ar kurām 
Dievs mūs ikdienas iepriecina un apdāvina? Ne vienmēr 
Viņš par sevi atgādina lielās atklāsmēs un praviešiem 
domātos vēstījumos. Jā, arī tas, ka var ēst un dzert, vis-
iem nemaz nav tik pašsaprotami, nemaz nerunājot par 
vēl kaut ko citu! Dievs par sevi atgādina katrā maizes 
riecienā un ūdens glāzē uz mūsu virtuves galda. Mūsu 
Kungs un Pestītājs saka: „Skataities uz putniem gaisā: ne 
tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu 
Tēvs tos baro.” (Mt. 6, 26) Jēzus zina, ka arī putni ziemas 
salā dažkārt aiziet bojā un zāle ar pirmajām salnām no-
kalst. Tomēr Viņš šos vārdus saka. Tad arī mēs varam 
būt droši un pārliecināti, - mēs esam Dievam svarīgi un 
neesam Viņam vienaldzīgi. Neviens mats nenokrīt no 
mūsu galvas bez Dieva ziņas. Jo tā tomēr ir Dieva dāva-
na, ja cilvēks, neraugoties uz nepārtraukto sava mūža 
piepūli, ēd, dzer un nereti pat dzīvi bauda. 
 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

tā tomēr ir DIEVA DĀVANA svinēsim DIEVKALPOJUMU 

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, mazturī-

gos, vientuļos, trūkumcietējus; 
• Zupas virtuvi organizē draudzes diakonija sadarbībā ar 

SIA “Dekšņi”, Lestenes maiznīcu un “Rimi”; 

diakonija KALPO 

Rekolekcijas 
Draudzes namā un baznīcā 

Sestdien, 25. septembrī plkst. 9:30  - 18:00 
Mans aplaimotājs Dieva tuvums 

Rekolekcijas vadīs Sandra Gintere un Linda Straume 
Dalības maksa 3 Ls. Pieteikties draudzes lietvedībā. 

Cien. mākslinieki, rokdarbu veicē-
jas un radošie cilvēki! 

Ja Jūs vēlieties dalīties ar savu sirds 
siltumu un atbalstīt biedrības 

„Ģimenes šūpulis” patvēruma māju 
pamestām grūtniecēm un jaunajām māmiņām, izglītības un atbal-
sta centru jauniešiem, topošajiem vecākiem, primārās aprūpes dar-

biniekiem un vecmātēm, dabīgo dzemdību prakses vietu- tātad 
patvērumu, izglītību un dzimšanu jaunai dzīvībai,  

lūdzu, ziedojiet savus rokdarbus  
„Ģimenes šūpuļa” Ziemsvētku tirdziņam! 

Savus rokdarbus jau no šī brīža variet nest uz draudzes lietvedību. 
Paldies Tev, ja lasi šo aicinājumu!  
http://www.gimenes-supulis.lv/ 

http://facebook.com/gimenes.supulis 


