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• Aicinām uz Bībeles studijām un aizlūgšanu 
grupu ceturtdienās Draudzes namā plkst. 18:00. 
Jaunajā gadā grupa atsāks tikties 20. janvārī. 
Aicinām pievienoties jaunus dalībniekus! 

• Svētdienas dievkalpojuma laikā Draudzes namā 
notiek Svētdienas skolas nodarbības bērniem. 
Bērniem lūgums pulcēties uz dievkalpojuma 
sākumu baznīcā plkst. 11:00.  

• Vīru grupas tikšanās trešdien, 18. janvārī plkst. 
18:00 (vieta tiks izziņota ar īsziņu starpniecību, 
lūgums kancelejā precizēt jūsu mobilo telefonu 
numurus). 

• Pirmdienas vakaros plkst. 18:30 Draudzes namā 
notiek sievu vakars. 

• Zupas virtuve atvērta otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 12:00 - 13:00. 

• Diakonijas darba laikos otrdienās un 
ceturtdienās darbojas drēbju kamera no plkst. 
11:00-13:00. 

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

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

kalpo un PIEDALIES  

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

 
Mācītājs Mārcis Zeiferts,  
pieņemšanas laiki baznīcas sakristejā: 
otrdienās plkst. 16:00 - 18:00. 
piektdienās plkst. 10:00 - 12:00. 
No 23. decembra līdz 6. janvārim mācītāja pieņemšana 
atcelta. Nepieciešamības gadījumā šajā laikā lūgums ar 
mācītāju sazināties telefoniski. 
mob.: 29145305 
e-pasts: marcis.zeiferts@gmail.com 
Mācītājs jūs uzklausīs pieņemšanas laikos. Uz pieņemšanu 
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Saruna ar 
mācītāju par kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm, 
grēksūdze, vai vienkārši  saruna, kurā vēlaties būt uzklausīts 
savās garīgajās vajadzībās, kopīgi ar mācītāju aizlūgt, var 
notikt arī citā, iepriekš saskaņotā laikā. Mācītājs vajadzības 
gadījumā var apmeklēt draudzes locekļus mājapmeklējumā 
(ar vai bez Svētā Vakarēdiena). 
Draudzes priekšnieks Vladimirs Akimovs mob. 29197998. 
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 Dace Krecere.  
Pieņemšanas laikos jūs variet iesniegt iesniegumus par 
kristībām,  iesvētībām un laulībām; saņemt jums 
nepieciešamo informāciju par draudzes nozarēm un 
pasākumiem u.c., kā arī ziedot draudzes vajadzībām un 
mērķiem. 
Svētdienas skolas vadītāja Inga Kalniņa pieņem 
apmeklētājus pēc vienošanās mob. 29178005. 

kā mūs ATRAST 

Uzmanību! 
Draudzes kanceleja atrodas blakus 

baznīcas iekšpagalmam! 
(ieeja no Brīvības laukuma puses) 

“Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar 
sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi 
pieņemšu atkal atpakaļ” (Jes 54:7). 

Noderīga grāmata sev  
un citiem! 

Grāmatu galdā var iegādāties   
Baznīcas Gadagrāmatu 

2012. 
Cena 4,39 Ls. 

Draudzes kancelejā var 
iegādāties vēl citas kristīgas 

grāmatas! 



Lūgums iemaksāt  
draudzes gadskārtējo ziedojumu par 2011. g.: 
• Draudzes locekļiem - minimālais ziedojums 12 Ls; 
• Ar zemiem ienākumiem - 6 Ls; 
• Papildus lūdzam ziedot mērķa ziedojumu baznīcas 

un draudzes nama apkurei vismaz 5 Ls. 
Draudzes gadskārtējo ziedojumu var samaksāt 
kancelejas pieņemšanas laikos (skatīt šī bukleta otrajā 
pusē) 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 gadskārtējo ziedojumu ar bankas 
starpniecību, lūdzu, norādiet maksājuma mērķi. Ja 
maksājiet par vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, 
nepieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un 
uzvārdu. 

 
Sirsnīgi pateicamies par jūsu ziedojumiem! 

Atcerieties! 
Ziedojums draudzes sabiedriskā labuma darbībai ļauj 

izmantot valsts noteiktās nodokļu atlaides!  
Tuvāka informācija draudzes lietvedībā! 

 
INFORMĀCIJA PAR DRAUDZES  
IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM 2011. GADĀ  
(no 1. janvāra līdz 30. novembrim): 
 
Saņemts ziedojumos apkurei: 2034,97 Ls 
Izlietots apkurei: 2537,04 Ls 
Saņemts draudzes gadskārtējais ziedojums: 3981,00 Ls 
(Plānotais draudzes gadskārtējais ziedojums  
līdz gada beigām kopā: 6085 Ls) 
Ziedots dievkalpojumos: 8429,59 Ls 
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības: 36468,14 Ls 
Izlietots draudzes namturībai kopā: 55931,51 Ls 
(t.sk. darbinieku algas, nodokļi, elektrība, apkure, 
izdevumi draudzes nama un baznīcas uzturēšanai). 

draudzes NAMTURĪBA 
Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē dievkalpojumi 

ar Svēto Vakarēdienu  
notiek svētdienās plkst. 11:00. 

Svētdienas skola iesākas ar svētbrīdi  
svētdienās plkst. 11:00 baznīcā. 

Ziemsvētku vakarā,  
24. decembrī plkst. 16:00 un 19:00. 

Ziemsvētku dienā,  
25. decembrī plkst. 11:00. 
Svētdienas skolas bērnu  

muzikāls Ziemsvētku uzvedums  
25. decembrī plkst. 16:00. 

Vecgada vakarā,  
31. decembrī plkst. 18:00. 

Jaungada dienā 1. janvārī plkst. 11:00. 
Zvaigznes dienā,  

piektdien, 6. janvārī plkst. 18:30. 

Advents. Lielais gaidīšanas un brīnumu laiks. Vai tāds 
tas ir tev? Ne reti gada izskaņu gan piedzīvojam ar 
tādu kā laika paātrinājumu. Gada nogale pienāk 
ātrāk nekā domājam un iespējam pirms svētkiem 
visu paveikt. Un ir tā, ka tik bieži nespējam apstāties 
no ikdienas skrējiena un trauksmes. Sirds dziļumos 
jūtam, ka tā nav labi, iekšējā prasība būtu apstāties, 
lai kaut uz īsu mirkli ieviltu svaigu elpu. Laiks taču iet 
savu nolikto gaitu neatkarīgi no mūsu paveiktā vai 
nepagūtā, vai ne tā? Vai Advents kļūs par to laiku 
dzīvē, par kuru, pravieša Jesajas vārdiem sakot, - tas 
būs Dieva sirsnīgās apžēlošanās laiks? Pravieša mute 
vēstīja, ka Dievs vēlas salīdzināties ar savu tautu. 
Svešumā šie vārdi izklīdinātajai tautai izklausījās kā 
neiespējama misija. Atgriezties? Vai Dievs par mums 
tiešām grib apžēloties un pieņems mūs atkal 
atpakaļ? Ir brīži, kurus atsaucot atmiņā, arī mēs 
nereti gribam sev iegalvot, ka Dievs mani ir atstājis. 
Dvēseles dziļumā izlaužas vārdi: „Es vairs nesajūtu 
Dieva klātbūtni. Dievs nav ar mani”. Tad mēs 
atcerējāmies to laiku, kad mūsos dzima ticība, kā 
piedzīvojam Dieva pieskārienu. Iespējams, ka šis laiks 
sakrita ar kādiem sevišķiem notikumiem kā 
ienākšana draudzē un iesvēte, atradām dzīves 
draugu un noslēdzām laulības, pasaulē ienāca mūsu 
bērni un vedām viņus uz baznīcu kristīt. Varbūt tās 
bija kādas sāpīgas pieredzes kā šķiršanās, tuvinieka 
zaudējums, bezdarbs vai slimība? Iespējams, ka kaut 
kas izšķīrās vai notika kāds neparedzēts pavērsiens 
dzīves krustcelēs. Mēs devāmies dzīvē tālāk un 
aizmirsām, kas bija noticis iepriekš. Iegrimām savā 
ikdienā, rūpēs un apkārtējie notikumi priekšā diktēja 
savu. Ziemsvētku laiks cilvēkam grib uzdāvināt ko 
ļoti svarīgu, Jesajas vārdiem sakot, - sirsnīgu 
apžēlošanās laiku, laiku mūsu attiecībām ar Dievu. 
Un kad to piedzīvojam un saņemam, tad laiks pietiek 
arī mums vistuvākajiem, pietiek draudzei un 
kalpošanai, un paliek pāri vēl mīlestības darbiem, ar 
ko iepriecināt un sasildīt citus. Svētīgus un gaišus 
jums visiem Ziemsvētkus! Lai Kristusbērna miers un 
žēlastība ienāk jūsu sirdīs! 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

sirsnīgais apžēlošanās LAIKS  svinēsim DIEVKALPOJUMU 

• Pirms bērnu kristībām vecākiem un krustvecākiem ir 
jāapmeklē kristību sagatavošana (ilgst aptuveni 2 
stundas). Kristību sagatavošana dod iespēju noskaidrot 
visus sev interesējošos jautājumus par kristībām. Nākamā 
kristību sagatavošana notiks 20.decembrī plkst. 18:00 
Draudzes namā. Iepriekšēja pieteikšanās lietvedībā vai 
draudzes mācītāja. 

• Sieviešu grupiņa aicina visas čaklās rokas atbalstīt 
Ziemassvētku labdarības tirdziņu ar saviem rokdarbiem 
(adījumiem, tamborējumiem, koka izstrādājumiem, 
konditoriju u.c.). Adventa laikā draudzē darbojas 
labdarības tirdziņš. Nepalaidiet garām iespēju iepriecināt 
savējos! 

• Piektdien, 16. decembrī Draudzes namā plkst. 18:30 notiks 
svētbrīdis, uz kuru īpaši aicināti draudzes laulātie pāri. 
Pēc tam - sadraudzības brīdis. Līdzi ņemt groziņus! 

• Svētdienas skolas ziemas nometne notiks 4.-5. janvārī 
Lapmežciemā. Tuvāka informācija pie Svētdienas skolas 
vadītājas Ingas Kalniņas. 

• Zvaigznes dienā 6. janvārī pēc dievkalpojuma Draudzes 
namā notiks sadraudzības pasākums. Sirsnīgi aicināti visi 
draudzes locekļi un draudzes darba atbalstītāji! 

• Paldies visiem Pļaujas svētku akcijas pārtikas ziedotājiem! 
Palīdzību šogad saņēma 43 ģimenes un 23 individuālas 
personas. 

aktualitātes DRAUDZĒ 


