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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 Agita Blanka.  

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, 29. aprīlī plkst. 18:30 
Draudzes namā. Lūgums interesentiem 
pieteikties draudzes kancelejā vai pa tālr. 
63122305, mob. 2022951.  

 Draudzes stunda notiek otrdienās baznīcas 
sakristejā plkst. 13:00. Dalībniekiem 
iespējams pieteikt dažādas aizlūgšanu 
vajadzības. Nodarbība iekļauj lekciju un 
klusuma lūgšanu noslēgumā. Sākot ar 11. 
martu līdz Lieldienām, šajā laikā baznīcā 
notiks Sv. Vakarēdiena svētbrīži. 

 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. 

 Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa 

„Sinepju sēkliņas” kalpo otrdienās no plkst. 

10:00 līdz 13:00. 
 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 Jēzus Kristus saka: „Ja jums būs mīlestība savā 

starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi.” 

(Jņ 13:35)  



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; 

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

Lūgums pārliecināties, vai esiet veikuši 
gadskārtējo ziedojumu par 2013. gadu! 

 

Sirsnīgi pateicamies par jūsu ziedojumiem! 

 

Atcerieties! 
Ziedojums draudzes sabiedriskā labuma 

darbībai ļauj izmantot valsts noteiktās nodokļu 
atlaides!  

Tuvāka informācija draudzes lietvedībā! 

draudzes NAMTURĪBA 

Jēzus šos vārdus mācekļiem sacīja vien neilgu brīdi 

pirms savām ciešanām, krusta nāves un 

augšāmcelšanās. Līdz ar to mudinājumu uz 

mīlestību nav iespējams atraut no tās skaudrās 

realitātes, kas summē mūsu dzīvi caur 

zaudējumiem, sāpēm un visdažādākajām 

ciešanām. Kā saka Ričards Rors, mīlestība un 

ciešanas ir daļa no cilvēciskās dzīves. Mīlestību un 

ciešanas varam pieskaitīt pie nozīmīgākajiem mūsu 

garīgajiem skolotājiem. Tik bieži būs tā, ka 

mīlestība un ciešanas mūs spēs pārveidos dziļāk 

un vairāk nekā Bībele, baznīca, mācītājs un visi 

baznīcas rituāli kopā. Mīlestība ir tā, pēc kuras mēs 

ilgojamies un kuru mēs tiecamies realizēt savā 

dzīvē. Mīlestība ir Dieva izpausmes forma. Dievs ir 

mīlestība. Savukārt ciešanas mēs varam uzlūkot kā 

iespēju, lai atvērtu durvis vajadzībai mīlēt un būt 

mīlētam. Mīlestība un ciešanas nospēlēs galveno 

lomu tam uzdevumam, lai atvērtu mūsu garu un 

sirdi. Mēs Dievu citādāk nespējam mīlēt kā tikai 

„no visas sirds un no visas dvēseles, un ar visu 

prātu, un ar visu spēku.” (Mk. 12,30) Tomēr 

garīgajā pārveides ceļā iespējams viss. Pat tas, ka 

ciešanas iesāksies brīdī, kad pārtrauksim kontrolēt 

savu dzīvi. Saprotams, ka ciešanas cilvēka dvēseli 

var noslēgt, nespējot piedot ne sev, ne citiem, taču 

ciešanas mūs var padarīt iecietīgākus, atvērtākus, 

sevi un citus mīlošus. Jebkurā gadījumā – cilvēks 

spēj mīlēt tikai tā, ne vairāk un ne mazāk, kā viņš 

pats ir piedzīvojis to, kas ir mīlestība. Varbūt šī 

iemesla dēļ Jēzus sacītais, ja jums būs mīlestība 

savā starpā, visi zinās, ka jūs esat Mani mācekļi, ir 

lielāks un nozīmīgāks uzdevums ikvienam, katrā 

ģimenē un ikvienā draudzē nekā mēs pirmajā brīdī 

spējam iedomāties. 

Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

mīlēt VAIRĀK 

Tukuma evaņģēliski luteriskajā 

draudzē dievkalpojumi ar Svēto 

Vakarēdienu  

notiek svētdienās plkst. 11:00. 

 

Papildus dievkalpojumi: 

Pelnu dienas dievkalpojums  

trešdien, 5. martā plkst. 18:30. 

 

Gavēņa laikā, sākot no 11. marta, 

otrdienās plkst. 13:00 baznīcā notiks Sv. 

Vakarēdiena svētbrīži. 

 

Dievkalpojumi Lieldienu nedēļā: 

Pūpolsvētdienā, 13. aprīlī plkst. 11:00. 

Svētbrīdis ar Sv. Vakarēdienu 15. aprīlī  

Klusajā otrdienā plkst. 13:00. 

Zaļajā Ceturtdienā,  

17. aprīlī plkst. 18:00. 

 Lielajā Piektdienā,  

18. aprīlī plkst. 11:00. 

 Lieldienu nakts “Gaismas 

dievkalpojums”,  

30. aprīlī plkst. 22:00 

Kristību solījuma atjaunošana  

un Tezē dziesmas. 

 Lieldienu rītā, 31. aprīlī plkst. 11:00. 

 Visi dievkalpojumi ar Svēto vakarēdienu 

svinēsim DIEVKALPOJUMU 


