
• Bībeles studijas un aizlūgšanu grupa         
ceturtdienās Draudzes namā plkst. 18:00 (sākot ar 22. 
septembri). Rudenī pārrunāsim tematus, kas saistīti ar 
lūgšanu un meditāciju. Dalībniekiem iespējams 
pieteikt dažādas aizlūgšanu vajadzības. 

• Svētdienas dievkalpojuma laikā Draudzes namā notiek 
Svētdienas skolas nodarbības bērniem (sākot ar 18. 
septembri). Bērniem lūgums pulcēties uz 
dievkalpojuma sākumu baznīcā plkst. 11:00. 
Papildus svētdienas nodarbībām darba dienas 
pēcpusdienā iespējams apmeklēt kristīgās mūzikas 
nodarbības. Informācija pie Ingas Kalniņas, mob. tālr. 
29178005. 

• Jauniešu sapulcēšanās un iesildīšanās pasākums 
notiks svētdien, 2. oktobrī Draudzes namā pēc 
dievkalpojuma. Nāc arī tad, ja Tev vairs nav 18 vai 19!
Tuvāku informāciju jautājiet mācītājam Mārcim! Seko 
līdzi twitter.com/tukumajauniesi 

• Vīru grupas tikšanās trešdien, 28. septembrī plkst. 
18:00 (vieta tiks izziņota ar īsziņu starpniecību, lūgums 
kancelejā precizēt jūsu mobilo telefonu numurus). 

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

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

Tukuma  
ev. lut. 

draudzes 
informācijas  

lapiņa 

Informācijas lapiņa Nr. 3 (23).  
2011. gada septembris - 

oktobris. 

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: 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. 
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). 
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. 
Draudzes priekšniece Indra Rassone pieņem apmeklētājus 
pēc vienošanās mob. 29186332.  

kā mūs ATRAST "Jo, kur divi vai trīs pulcējušies Manā 
Vārdā, tur Es esmu viņu vidū" (Mt. 18:20) 

Uzmanību! 
Draudzes kanceleja atrodas blakus 

baznīcas iekšpagalmam! 
(ieeja no Brīvības laukuma puses) 

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

• Diakonijas darba laikos darbojas drēbju kamera. 
• Diakonijas dievkalpojums un sadraudzības pusdienas 

1. oktobrī plkst. 11:00.  

diakonija KALPO 



 
Lūgums nomaksāt draudzes nodokli par 2011. g.: 
• Draudzes locekļiem - minimālais ziedojums 12 Ls; 
• Ar zemiem ienākumiem - 6 Ls 

(jāuzrāda izziņa par trūcīgā iedzīvotāja statusu); 
• Papildus lūdzam ziedot mērķa ziedojumu baznīcas un 
draudzes nama apkurei 5 Ls, kā arī draudzes nozarēm 
(svētdienas skolai, jauniešu grupai, diakonijai, baznīcas 
un draudzes nama remontam u.c.) 

Draudzes nodokli 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 nodokli 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! 

draudzes NAMTURĪBA 

Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē 
dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu  

notiek svētdienās plkst. 11:00. 
Pļaujas svētku dievkalpojums - 2. oktobrī 

Dievkalpojums bērniem  
notiek svētdienās plkst. 11:00 baznīcā. 

(iesākot ar 18. septembri) 

“Mana draudze nav sevišķi liela. Vien ar lielām grūtībām tā spēj 
uzrunāt cilvēkus no malas. Daudzkārt ir runāts par to, lai dievkalpojumi būtu plašāk apmeklēti, draudze aktīvāk piedalītos 
liturģijā, dievkalpojumā dziedātu koris, mācītājs runātu skaļāk un 
saprotamāk. Solu rindās lielākoties vien ir sievietes pensijas 
vecumā. Draudzē nav pārstāvētas dažādas vecuma paaudzes. 
Svētdienas skolu apmeklē vien neliels pulciņš bērnu. Tikpat kā nav jauniešu. Ne tuvu nav tā, ka draudzē būtu nosegtas visas 
kalpošanas nozares. Pēc dievkalpojuma uz kafijas pēcpusdienu 
atnāk vieni un tie paši draudzes locekļi. Baznīcas jumts ir iekritis. 
Aiz lielajiem kokiem nemaz nevar pateikt, vai tur vispār atrodama 
baznīca. Skumjākais, ka bilde par manu draudzi nemainās jau 
vairākus gadus pēc kārtas. Daudzi ir vīlušies un sarūgtināti pamet draudzi,” - iespējams, ka neviens vien draudzes brālis vai māsa, 
īpaši ārpus lielākajām apdzīvotajām vietām, varētu teikt par savu 
draudzi kaut ko līdzīgu. Jā, nereti arī lielajās draudzēs nav sevišķi 
daudz dzīvības pazīmju! Baznīcas durvis vienkārši ir aizslēgtas. 
Labi, ja pie ziņojuma dēļa var atrast informāciju par svētdienas dievkalpojumiem. Jēzus vārdi Mateja evaņģēlijā “kur divi vai trīs 
pulcējušies Manā Vārdā” uz draudzi kā Kristus mīlestībā veidotu 
draudzi māca paskatīties no citas puses. Vai par daudz dažkārt 
sevi nenomokām ar domām, ka neesam pietiekami labi? 
Šaustām sevi pašus par to, ka neprotam visu izdarīt perfekti kā pieklājas? Ja tā sevi grauzīsim arī uz priekšu, tad visdrīzāk arī 
turpmāk nekas sevišķi nemainīsies. Jēzus mums atgādina, ka Viņš 
ir tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Viņa Vārdā. Kristus taču ir 
vienīgais iemesls, kamdēļ mēs meklējam draudzi un pieaugam 
ticībā! Bieži vien dzīva draudze būs arī bez sevišķām programmām un vīzijām. Draudze būs arī tur, kur nebūt visas 
draudzes vecuma grupas tiks pārstāvētas. Kristus ir tajā vietā, kur 
nebūt vienmēr viss būs nevainojami nostādīts un perfekti. Ne reti 
Viņa Garam labpatīk mājot tur, kur baznīcas gailis ir nedaudz 
sašķiebies, vai no sienas lūp vecā krāsa. Nav tā, ka visam tālāk būtu jāpaliek bez izmaiņām. Izšķiroša ir Jēzus klātbūtne, tad arī 
mainīsies viss pārējais, un draudze neviltotu interesi izraisīs 
cilvēkos. Lielais klātbūtnes apsolījums ir dots par to, ka Jēzus ir 
tur, kur divi vai trīs ir sanākuši kopā, draudze lūdz un meklē 
Dievu. Jēzus priecājas nevis par simtiem un tūkstošiem, kas nāk un iet, bet par tiem, kuru vidū Dieva Vārds top teikts un slavēts. 
Reiz kāds vecāks un pieredzējis mūks sacīja saviem brāļiem, kuri 
ar katru dienu kļuva aizvien mazāk un novecoja, - jūsu vidū ir 
Mesija! Tie viens uz otru izbrīnīti skatījās un domāja, kurš gan tas 
varētu būt? No tā laika viņi iesāka dievkalpojumus svinēt priecīgāk, sadzīvē viens pret otru attiecās ar cieņu un cits citam 
kalpoja mīlestībā. Drīz vien ar savu kalpošanu brāļi pievērsa 
apkārtnes cilvēku sevišķu uzmanību un interesi. Klosteris 
atplauka un tajā parādījās jauna dzīvība. Jēzus bija viņu vidū. Lai 
Dieva svētība ir ar katru draudzes mazo grupu un kalpošanas nozari! Novēlēsim savai draudzei to, lai pie mums piepildītos 
Jēzus vārdi - kur divi vai trīs pulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu 
viņu vidū. 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

Jūsu vidū ir MESIJA svinēsim DIEVKALPOJUMU Noderīga grāmata sev  
un citiem! 

Grāmatu galdā var iegādāties   
Mārtiņa Lutera 

“Lielo katehismu”,  
cena 4,03 Ls. 

Draudzes kancelejā ir 
nopērkama arī cita literatūra! 

• Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze sadarbībā ar Tukuma 
novada Domi veic aptauju, lai noskaidrotu to draudzes 
locekļu vai viņu tuvinieku interesi, lai pieteiktu savus 
bērnus pirmskolas izglītības iestādē „Karlsons”, kas 
atrodas Lauktehnikas teritorijā un kas ir dzimuši 2007.-2009. 
gados. Paredzēts, ka bērnudārzs savu darbību sāks š.g. 1. 
novembrī. Lūdzam sniegt informāciju draudzes lietvedībā 
pieņemšanas laikos vai zvanīt pa mob. 20221951 lietvedei 
Dacei Krecerei. 

• Ar 18. septembri atsāksies Svētdienas skolas nodarbības, 
kas kopīgi tiks iesāktas plkst. 11:00 ar draudzes 
dievkalpojumu un turpināsies draudzes namā. Bērniem 
lūgums pulcēties baznīcā pirmajās solu rindās kanceles 
pusē. 

• Iesvētes mācību jaunais kurss sāksies otrdien, 13. 
septembrī plkst. 18:00. Tuvāka informācija draudzes 
lietvedībā vai tukumabaznica.lv 

• Pirms bērnu kristībām ģimenēm ir jāapmeklē kristību 
seminārs (ilgst aptuveni 2 stundas). Kristību seminārs dod 
iespēju sagatavoties kristībām un noskaidrot visus sev 
interesējošos jautājumus. Nākamie kristību semināri notiks 
20. septembrī, 25. oktobrī un 22. novembrī plkst. 18:00 
Draudzes namā. Iepriekšēja pieteikšanās lietvedībā vai 
draudzes mācītāja. 

• Draudzes pilnsapulce un draudzes padomes vēlēšanas 
notiks 6. novembrī pēc dievkalpojuma. 

• Paldies visiem, kas ir ziedojuši šķūņa jumta rekonstrukcijas 
darbiem, kā arī piedalījušies pļaušanas darbos! 

• Sieviešu grupiņa aicina visas čaklās rokas atbalstīt 
Ziemassvētku labdarības tirdziņu ar saviem rokdarbiem 
(adījumiem, tamborējumiem, koka izstrādājumiem, 
konditoriju, u.c.). 

aktualitātes DRAUDZĒ 


