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L E L B   

T u k u m a   

d r a u d z e  

Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca 
Adrese: Brīvības lauk. 1,  
Tukums, LV – 3101.  
Tālrunis: 63122305, mob.: 20221951 
Kancelejas e-pasta adrese: 
tukumabaznica@gmail.com 
Mājas lapa un twitter konts: 
www.tukumabaznica.lv, @tukumabaznica 

Mājas lapā ir iespējams pierakstīties 
jaunumiem e-pastā. 

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 

Draudzes priekšnieks  
Vladimirs Akimovs mob. 29197998. 

Kancelejas darba laiki draudzes namā: 

Pirmdienās –  slēgts; 
Otrdienās, trešdienās,  
ceturtdienās un piektdienās 9:00 – 17:00 
Sestdienās –  slēgts; 
Svētdienās 9:00 – 10:45, kā arī pēc dievkalpojuma. 

Kancelejā apmeklētājus pieņem lietvede Agita Blanka 
un Inga Kalniņa. 

kā mūs ATRAST 

 Nākamās iesvētes mācības iesāksies trešdien, 19. 
novembrī plkst. 18:15 draudzes namā. Lūgums 
interesentiem pieteikties draudzes kancelejā vai pa 
tālr. 63122305, mob. 2022951; 

 No 25. novembra līdz 16. decembrim otrdienās 
plkst. 13:00 baznīcā notiks Sv. Vakarēdiena 
svētbrīži. Dalībniekiem iespējams pieteikt dažādas 
aizlūgšanu vajadzības. Pēc svētbrīža - sadraudzība 
pie tējas un kafijas sakristejā; 

 Zupas virtuve atvērta otrdienās un ceturtdienās 

no plkst. 12:00 - 13:00; 

 Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa 

„Sinepju sēkliņas” kalpo otrdienās no plkst. 10:00 

līdz 13:00; 
 Grāmatu galdā draudzes namā var iegādāties  

Bībeles un kartiņas; 

 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 Mācieties darīt labu, dzenieties pēc 

taisnības, lai apspiestais laimīgs, taisnīgi 

tiesājiet bāreni, aizstāviet atraitni! (Jes 1:17)  

Svētdien, 9. novembrī, plkst. 13.00 draudzes namā 

notiks svētdienas skolas bērnu vecāku sapulce. 

16. novembrī bērni atzīmēs Latvijas Neatkarības 

proklamēšanas dienu.  

30. novembrī pēc dievkalpojuma ikviens ir gaidīts uz 

Adventa vainagu meistarklasi.  

21. decembrī Svētdienas skolas bērni baznīcēniem 

vēlēs siltus un gaišus svētkus ar pašu gatavotām 

kartiņām un ceptām piparkūkām.  

Sestdien, 26. decembrī plkst. 16.00 baznīcā notiks 

bērnu Ziemassvētku dzejas un dziesmu vakars.   

Svētdienas skolas bērnu ziemas nometne „Kristus 

Gaisma” notiks 2. – 3. janvārim viesu namā „Kalna 

Žagari”. Bērnus nometnei var pieteikt līdz 20. 

decembrim. Vietu skaits – ierobežots. 

Bībeles nakts ar Ziemassvētku lasījumiem no 

dažādām Bībeles rakstu vietām notiks otrdien, 

30. decembrī, sākums plkst. 19:00. Bībeles nakts 

draudzē notiks jau trešo reizi. Tikšanās Draudzes 

namā - Brīvības laukumā 1 (ieeja no pagalma 

puses). • Ziemassvētku lasījumi • Radošas 

aktivitātes • Meditācija par atsevišķām Bībeles 

vietām • Svētā Vakarēdiena svētbrīdis baznīcā • 

Sadraudzība • Iespēja augt garīgi draudzes 

kopībā • Lūgšanas, dziesmas un mūzika  



Lūgums veikt  
draudzes gadskārtējo ziedojumu par 
2014.g. par pilngadīgu personu: 

 Draudzes locekļiem -  
ziedojums 25 EUR vai vairāk pēc iespējām; 

 Draudzes locekļiem ar zemiem 
ienākumiem (trūcīgā statuss) minimālais 
ziedojums 15 EUR. 

Gadskārtējo ziedojumu var samaksāt 
kancelejas pieņemšanas laikos (skatīt šī 
bukleta otrajā pusē vai draudzes mājas lapā) 
draudzes namā (ieeja no Brīvības laukuma 
puses) vai internetbankā. 

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 

Katrām ciešanām un izmisumam ir konkrēta seja. Ir 

grūti akceptēt, ka kara iznīcība, slimības un posts 

nav atstāstījums no vēstures grāmatām, bet skaudra 

realitāte šodien. Daudzi kristieši Irākā ir spiesti 

atstāt pilsētas, kurās viņi ir dzīvojuši tūkstošiem 

gadu. Bads, terorisms, spīdzināšanas, kara 

traumatisms ir baisa īstenība daudzās pasaules 

vietās mūsdienās. Bēgļi no Sīrijas un Ziemeļirākas, 

karadarbība Ukrainā, konflikti Gazā un Ēģiptē, - šo 

sarakstu varētu turpināt. Pravieša Jesajas 

pamudinājums, kas izskan mēneša lozunga tekstā, 

rakstīts cietsirdīgā laikmetā, kad tauta bija darījusi 

to, kas Kunga acīs bija grēks un ļaunums, kad zeme 

bija svešinieku postīta un uz pašas tautas 

sirdsapziņas gulēja asinsdarbi. Zīmīgi, ka Jesaja, kā 

lasām iepriekš, aicina ne tikai tūlīt pārtraukt darīt 

ļaunu, bet izaicinājumos un grūtībās norāda uz 

pieciem sociāli aktīviem uzdevumiem – mācīties 

darīt labo, īstenot taisnību, apspiesto darīt laimīgu, 

nepamest bāreņus un aizstāvēt atraitnes. 

Nerealizējot ētiskos tuvākmīlestības uzdevumus, 

nozīmētu likteņa varā atstāt tos, kurus Jēzus 

nosauca par „vismazākajiem brāļiem” (Mt. 25,40). 

Cerības nozagšana viņiem būtu lielāks grēks nekā 

visi iepriekšējie, jo radītu auglīgu zemi 

progresējošam ļaunumam un ierādītu vietu 

bezspēcībai. Dītrihs Bonhēfers ir sacījis, ka baznīca ir 

baznīca vien tad, ja tā citiem ir klātesoša. Vai mēs 

esam klātesoši otra ciešanās? Dievs no mums 

nesagaida acumirklīgu apskaidrību pašā izmisuma 

karstumā. Visbiežāk nāksies rēķināties ar apjukumu 

un sirdī var gruzdēt jautājums „kāpēc?”. Lozunga 

vārdi mums izgaismo ceļu, kad gaisma vēl ir tālu. 

Rīcības izlēmība nāk tad, kad ejam pirmo soli pretī 

tuvākā postam, un pirmais, ar ko varam sākt, ir 

mācīties darīt labo, un katrā jaunā lietā iesēt 

apņēmību – „dzīties pēc taisnības”.  

Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

mācīties darīt  LABO 

Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē 

dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu  

svētdienās plkst. 11:00 

Svētdienas skola iesākas ar svētbrīdi  

svētdienās plkst. 11:00 baznīcā 

Papildus dievkalpojumi 

Latvijas proklamēšanas 96. gadadienai  

veltīts dievkalpojums  

18. novembrī plkst. 11:00 

Novembrī un decembrī 

Mūžības svētdiena 

23. novembrī plkst.11:00 

Adventa pirmā svētdiena 

30. novembrī plkst. 11:00 

Adventa koncerts baznīcā, 

skolotāju koris “Vanema”  

13. decembrī plkst. 17:00 

Ziemsvētku vakarā,  

24. decembrī plkst. 17:00 un 19:00 

Ziemsvētku dienā,  

25. decembrī plkst. 11:00 

Bērnu dzejas un dziesmu vakars 

Ziemassvētkos  

26. decembrī plkst. 16:00 

Bībeles nakts 

30. decembrī plkst. 19:00 

Vecgada vakarā,  

31. decembrī plkst. 18:00 

svinēsim DIEVKALPOJUMU 

Draudzes pilnsapulce un draudzes 

padomes vēlēšanas notiks  

š.g. 16. novembrī  

plkst. 13:00 baznīcā.   


