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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). 
Draudzes priekšnieks Vladimirs Akimovs  
mob. 29197998. 
Kancelejas darba laiki Draudzes namā: 
Pirmdienās –  slēgts 
Otrdienās 9:00 – 17:00 
Trešdienās 9:00 – 17:00 
Ceturtdienās 9:00 – 17:00 
Piektdienās 9:00 – 17:00 
Sestdienās –  slēgts 
Svētdienās 9:00 – 10:45, kā arī pēc dievkalpojuma.  
Kancelejā apmeklētājus pieņem lietvede Zane Greivule.  
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 

• Nākamās iesvētes mācības draudzē iesāksies 
otrdien, 9. aprīlī plkst. 18:15 Draudzes namā. 
Lūgums interesentiem pieteikties draudzes 
kancelejā vai pa tālr. 63122305, mob. 
2022951.  

• Bībeles studijas un aizlūgšanu grupa notiek 
ceturtdienās Draudzes namā plkst. 18:00. 
Dalībniekiem iespējams pieteikt dažādas 
aizlūgšanu vajadzības. 

• Svētdienas dievkalpojuma laikā Draudzes 
namā notiek Svētdienas skolas nodarbības 
bērniem. Bērnu dievkalpojums plkst. 11:00. 
Informācija pie Ingas Kalniņas, mob. 
29178005. 

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

• Otrdienās un ceturtdienās plkst. 11:00 - 12:00 
var gan saņemt, gan ziedot apģērbu un 
apavus. 

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

• Grāmatu galdā Draudzes namā var iegādāties   
Bībeles. 

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

• 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 nāves gadījumā.  

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

aktualitātes DRAUDZĒ 

Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo 
Viņam visi ir dzīvi. (Lk. 20,38)  



Lūgums iemaksāt  
draudzes gadskārtējo ziedojumu par 2013. 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 telpās 
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! 

draudzes NAMTURĪBA 

Tukšais kaps Evaņģēliju noslēgumā mūs ikreiz 
pārsteidz. Mūsdienu cilvēkam gan bieži vien 
nepietiek ar eņģeļu vēstījumu par Kristus tukšo kapu. 
Lielāku skaidrību par tukšo kapu neievieš arī citas 
minētās zīmes Jēzus nāves un augšāmcelšanās dienā 
– aptumšotās debesis, zemestrīce, pārplīsušais 
tempļa priekškars un pat daudzu mirušo 
augšāmcelšanās no kapiem. Visi notikumi un zīmes 
šķiet kā no pasaku grāmatas izņemtas, kas mūs nekur 
tālāk nevar aizvest. No populārās zinātnes viedokļa ir 
pat neiespējami pieņemt domu par augšāmcelšanos, 
jo līdz ar nāves iestāšanos bioloģiskajām dzīvībām 
iestājas neatgriezeniski procesi un cilvēks, kā 
apgalvo, nāves brīdī pārstāj eksistēt kā persona. 
Laikā, kad zinātne savā attīstībā piedzīvo milzīgu 
lēcienu, mums gan nākas atzīt, ka par dzīvības 
procesiem kopumā, lai cik tas paradoksāli 
neizklausītos, mēs šobrīd zinām aizvien salīdzinoši 
maz. Ikviens jauns atklājums mums it kā pasaka, ka 
joprojām ir tik daudz kas tāds, par ko neesam zinājuši 
iepriekš. Vai tiešām mēs zinām visu? Nesen 
iznākušajā grāmatā „Ieskats mūžībā” (angļ. "Proof of 
Heaven"), ko sarakstījis neiroķirurgs Aleksandrs 
Ebens, autors apgalvo, ka pastāv apziņas stāvoklis, 
kurā cilvēka ķermenis var nepiedalīties. Hārvardas 
docents fascinējošā stāstījumā apraksta, kā komas 
stāvoklī nonācis pasaulē, kurā neeksistē nedz laiks, 
nedz telpa, un kur viņš ir sastapis dievišķu avotu. 
Tikmēr ārsti viņam konstatē neatgriezeniskus 
smadzeņu bojājumus un prognozē drīzu nāvi, taču 
viņš ne tikai atgriežas dzīvē atpakaļ, bet arī īsā laikā 
atveseļojas, par ko varēja uzrakstīt šo grāmatu, kas 
tagad kļuvusi par vienu no bestselleriem Ņujorkas 
grāmatu tirgū. Jēzus atbilde saduķejiem, kuru 
autoritāte bija Mozus likumu grāmatas un kuri 
vienlaicīgi noliedza augšāmcelšanos iespējamību, bija 
atbilde pēc būtības par to, kas viņiem bija taču tik 

tukšais KAPS 

Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē 
dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu  

notiek svētdienās plkst. 11:00. 
Dievkalpojumi Lieldienu nedēļā: 

Pūpolsvētdienā, 24. martā plkst. 11:00. 
Svētbrīdis 26. martā Klusajā otrdienā plkst. 10:00. 

Zaļajā Ceturtdienā 28. martā plkst. 18:00. 
 Lielajā Piektdienā, 29. martā plkst. 18:00. 

 Meditācija, lūgšanu nakts 29. martā  
plkst. 20:00 Draudzes namā. 

 Lieldienu naktī, 30. martā plkst. 22:00. 
 Lieldienu rītā, 31. martā plkst. 7:00 un 11:00. 

 Visi dievkalpojumi ar Svēto vakarēdienu  
 

Labdarības koncerti zvana izgatavošanas  
akcijas “Iezvani Tukumu” ietvaros: 

• Kvarteta "ReDo" un kora "Gavile" koncerts  
2. Lieldienās, 1. aprīlī plkst. 17:00 

• Latvijas Universitātes jauktā kora "Juventus" 
koncerts 6. aprīlī plkst. 13:00  

svinēsim DIEVKALPOJUMU 

labi zināms. Dievs Mozum degošajā ērkšķu krūmā 
tuksnesī atklājās kā Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs. 
Vai viņi nebija jau sen kā miruši? Vai pirmtēvi nebija 
dzīvojuši vairākus gadsimtus pirms Mozus? Degošajā 
ērkšķu krūmā Dievs sacīja – „Es esmu tava tēva Dievs, 
Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs” (2 
Moz. 3:6). Tātad Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. 
Viņam visi ir dzīvi! Jā, kādas paralēlas pasaules dzīvo 
viena otrai līdzās, bet kur viena no tām par otru 
nezina nekā! Līdzīgi kā mēs par kaimiņiem blakus 
namā un pat bieži vien aiz sienas patiesībā zinām tik 
ļoti maz vai pat pilnīgi neko. Lai Gavēņa laiks pie 
mums svētī to, ka spējam katrs savā dzīvē saskatīt tos 
zīmju nospiedumus un notikumus, kas mūs reiz 
aizvedīs tā Dieva valstībā, kas ir nevis mirušo, bet 
dzīvo Dievs! 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

Turpinot ziedojumu akciju "Iezvani Tukumu", draudze 
atvēra īpašu ziedojumu tālruni. Par katru zvanu uz 
tālruni 90006988 ikviens zvanītājs noziedo 1 Latu 

labdarības akcijai baznīcas jaunā zvana izgatavošanai. 
Esiet aicināti darīt zināmu šo tālruni saviem 
tuviniekiem, draugiem, darba kolēģiem, kā arī 

ikvienam, kurš ir gatavs atbalstīt šo nozīmīgo projektu! 
Tuvāka informācija par akcijas norisi un saņemtajiem 
ziedojumiem atrodama draudzes mājas lapā sadaļā 
"Iezvani Tukumu". Paldies par jūsu ziedojumiem!  


