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INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM, 

INTERESENTIEM  
sagatavots Tukumā 12.04.2022. 

 

Tukuma muzeja bezmaksas piedāvājumi  
Ukrainas iedzīvotājiem 

 
muzeju apskate, izstādes un ekspozīcijas, ekskursijas,  

aktīvas un radošas darbošanās, izzinošas spēles un rotaļas,  
dalība leļļu teātra izrādē 

  

Tukuma muzejs ir dibināts 1935. gadā kā pirmais mākslas muzejs ārpus Rīgas. Laika 
gaitā tas paplašinājies - tā sastāvā ietilpst Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils, 
Mākslas galerija "Durvis", Tukuma Pils tornis, Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa 
muzejs un Džūkstes Pasaku muzejs. 

 

Bezmaksas ieeja 7 Tukuma muzejos  

Sniedzot atbalstu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, no ieejas maksas visās 
Tukuma muzeja filiālēs ir atbrīvoti Ukrainas iedzīvotāji, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs.  

Piedāvājam muzeju apskates, kā arī dažādas aktīvas un radošas darbošanās, izzinošas 
spēles un rotaļas, pat iespēju būt režisoram pašam savā leļļu teātra izrādē. Iespēja 
iepriekš pieteikt ekskursijas krievu vai angļu valodās.  

Plašāk par muzeju piedāvājumiem aicinām skatīt tālāk.  
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Aušana un rokdarbu izstādes Tukuma Audēju darbnīcā 

 

Audēju darbnīca ir vieta darbīgiem un radošiem cilvēkiem, kuri aizraujošā veidā vēlas 
iepazīt un iemēģināt aušanas procesu un citas rokdarbu prasmes, radīt un uzzināt 
tautastērpu darināšanas un valkāšanas nianses, izzināt etnogrāfiskās tradīcijas. 

Aicinām ekskursijas laikā iepazīt Audēju darbnīcu un aktuālo lietišķās mākslas izstādi. 
Klātienē apskatāmas vairāk nekā 40 stelles, kurās top Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Durbe” meistaru darinājumi. Iespēja gan maziem, gan lieliem iesēsties stellēs un 
pamēģināt aust lupatu deķi. 

Ekskursijas: krievu un angļu valodās (iepriekš piesakot) 

Informācija, pieteikšanās: 25622267, audejudarbnica@tukumamuzejs.lv. 
Adrese: Tidaholmas iela 3, Tukums 
http://www.tukumamuzejs.lv/lv/audeju-darbnica 
https://www.facebook.com/TukumaAudejuDarbnica 
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Kurzemes klasicisma arhitektūras pērle –  
Durbes pils kompleksa apskate 

 

Durbes pils ir vienīgā no agrākajām Latvijas muižu kungu mājām, kur pilnībā rekonstruēts 
19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma vēsturiskais interjers un radīts priekšstats 
par vācbaltu kultūru.  

Durbes pils Ukrainas civiliedzīvotājiem piedāvā izstaigāt restaurēto kungu mājas 
vēsturisko iekārtojumu, apskatot lietišķās, reprezentācijas un privātās telpas. Īpašu 
noskaņu rada laikmetam atbilstošie autentiskie aizkari, lustras, krāsnis un citi interjera 
priekšmeti. Zīmīgi, ka barona rakstāmkabinetā ieklātais parkets ir ražots Ukrainā. 

Pils otrajā stāvā muzejs aicina apskatīt aktuālās izstādes un ekspozīcijas. Tukuma 
muzeja 85 gadu jubilejai veltītajā izstādē "ARTEFACTUM" īpaši izcelti novadam 
raksturīgie tautastērpi. Savukārt no 23. aprīļa apskatāma izcilā mākslinieka Jaņa 
Rozentāla glezniecības un jūgendstila priekšmetu izstāde “Ieraudzīt Rozentālu”.  

Pēc Durbes pils apskates iesakām doties pastaigā uz turpat esošo ainavu parku, 
šķērsojot garāko akmens gājēju tiltu Latvijā, un apskatīt vēsturisko rotondu.  

Ekskursijas: krievu un angļu valodās (iepriekš piesakot) 

Informācija un pieteikšanās: 26305946, 25721502 durbespils@tukumamuzejs.lv 
Adrese: M. Parka iela 7, Tukums 
http://www.tukumamuzejs.lv/lv/durbes-pils 
https://www.facebook.com/durbespils 
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Izzinošas spēles un tradicionālas rotaļas Ziemeļkurzemes lauku sētā - 

Pastariņa muzejā 

 

Pastariņa muzejs ir veltīts rakstniekam Ernestam Birzniekam-Upītim (1871–1960), kas 
bērnībā saukts par Pastariņu. „Bisnieku” viensēta ir vairāk nekā 400 gadus sena un šeit 
atjaunotas vēsturiskās ēkas. 

Ekskursijas laikā iespēja iepazīt Birznieku dzimtu un viņu sadzīvi, rakstnieka dzīvi un 
daiļradi, kā arī Ziemeļkurzemes lauku sētas dzīvesveidu 19. gadsimta beigās un 20. 
gadsimta sākumā ar spēlēm, rotaļām, stāstiem, tradicionālajiem amatiem un kulināro 
mantojumu. Bērniem jo sevišķi interesants būs dārzā izveidotais vecās „Bisnieku” 
saimniecības samazināts sētas makets, kas atspoguļo situāciju rakstnieka bērnībā. 
Mājiņas ir tik lielas, lai tajās varētu dzīvot knēvelīši. 

Ekskursijas: krievu valodā (iepriekš piesakot) 

Informācija: 28651091, pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv 
Adrese: “Bisnieki”, Zentenes pagastā, Tukuma novadā 
http://www.tukumamuzejs.lv/lv/pastarina-muzejs 
https://www.facebook.com/Pastarinamuzejs 
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Pasakas un leļļu teātra izrādes Džūkstes Pasaku muzejā 

 

Džūkstes Pasaku muzejs veltīts izcilajam latviešu pasaku krājējam Ansam Lerhim-
Puškaitim un pasakām. Muzeja izstādes veidotas par viņa sacerēto oriģinālpasaku 
tēmām, kas radītas, lai attīstītu bērnu iztēli un domāšanu un veidotu latvisko vērtību 
sistēmu.  

Apmeklētāji aicināti muzejā klausīties Džūkstes pasakas un stāstīt pašu dzirdētās, kā arī 
apskatīt izstādes un pašiem radīt pasaku tēlus. Gan bērniem, gan pieaugušajiem ir 
interesanta darbošanās leļļu teātra izrādē ar rokas lellītēm, kur ikvienam ir iespēja būt 
pašam savas leļļu teātra izrādes režisoram. Pie muzeja, vecajā Lancenieku skolas dārzā, 
izveidota brīvdabas ekspozīcijā "Pa Pasaku tēva pēdām", kur apskatāms Noslēpumu 
namiņš un izspēlējamas izzinošas un aktīvas spēles.  

Ekskursijas: krievu valodā (iepriekš piesakot) 

Informācija, pieteikšanās: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv 
Adrese: Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, Tukuma novadā 
http://www.tukumamuzejs.lv/lv/dzukstes-pasaku-muzejs 
https://www.facebook.com/dzukstespasakumuzejs 
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Vēstures izzināšana Tukuma Pils tornī 

 

Tukuma Pils tornis atrodas pilsētas vecākajā mūra ēkā un ir daļa no vairākkārt postītās 
un atjaunotās Livonijas ordeņa pils, kas celta ap 13. gs. Tagad tajā atrodas muzejs, kas 
atspoguļo pilsētas vēsturi, stāstot par Tukumu un tukumniekiem. 

Aicinām iepazīt ekspozīciju „Savējo stāsti, ne svešo”. Savukārt vēstures liecības par dzīvi 
Sibīrijā iekļautas virtuālajā ekspozīcijā “Vēstules nākamībai”, kur skatāmas vēstules uz 
bērza tāss, kas iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā 
reģistrā. Šī nominācija tieši šobrīd ir kļuvusi īpaši nozīmīga aktuālo starptautisko notikumu 
kontekstā. Krievijas uzbrukums Ukrainai atgādina, cik apdraudētas  ir demokrātiskās 
tiesības un valstiskā neatkarība mūsdienās.  

Ekskursijas: krievu valodā (iepriekš piesakot) 

Informācija, pieteikšanās: 25622131, pilstornis@tukumamuzejs.lv 
Adrese: Brīvības laukumā 19a, Tukumā 
http://www.tukumamuzejs.lv/lv/pils-tornis 
https://www.facebook.com/pilstornis 
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Mākslas izstādes un gleznu kopēšana Tukuma Mākslas muzejā 

 

Tukuma Mākslas muzejs pazīstams ar izcilu mākslas kolekciju, ko pagājušā gadsimta 
trīsdesmito gadu pirmajā pusē sāka veidot gleznotājs Leonīds Āriņš (1907–1991). 

Tukuma Mākslas muzejs piedāvā ekskursijas muzeja darbinieka pavadībā aktuālajās 
izstādēs un aicina izmantot iespēju radoši izpausties. Elektroniski izveidot pastkarti no 
kolekcijas gleznu fragmentiem. Gan pieaugušajiem, gan bērniem iespēja piedalīties 
programmā “Kopējam gleznas”, skatoties uz oriģināldarbu, nosacīti kopēt mākslas darbu. 
Muzejs nodrošina zīmēšanas molbertu, papīru un eļļas pasteļkrītus, jaundarbu radīšanai.  

Ekskursijas: krievu valodā (iepriekš piesakot) 

Informācija, pieteikšanās: 25494677, makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv 
Adrese: Harmonijas iela 7, Tukumā 
http://www.tukumamuzejs.lv/lv/makslas-muzejs 
https://www.facebook.com/TukumaMakslasmuzejs 
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Mākslas baudījums galerijā „Durvis” 

 

Mākslas galerija „Durvis” ir mākslas telpa mūsdienu mākslinieku radošajām izpausmēm. 
Tā atrodas  ēkā, kur saglabājušās daudzas 18. gadsimta būvdetaļas, tostarp rokoko stila 
durvis. Savulaik šeit atradās aptieka, hercoga ķirurga Johana Gotloba Groškes  
laboratorija un dabas priekšmetu, monētu un ķirurģisko instrumentu kolekcija.  

Iespēja apskatīt galerijas telpas un aktuālās mākslas izstādes. Tā ir arī vieta, kur 
iegādājami mākslas darbi un lietišķās mākslas meistaru darinājumi, plašs suvenīru klāsts 
un Tukuma muzeja izdotās grāmatas.  

Informācija: 28391437, galerijadurvis@tukumamuzejs.lv  
Adrese: Brīvības laukumā 21, Tukumā 
http://www.tukumamuzejs.lv/lv/makslas-galerija-durvis 
https://www.facebook.com/makslasgalerijadurvis 

 

Informāciju apkopoja: 
Tukuma muzeja 
Komunikācijas nodaļa 
Tālr.: (+371) 20247001 
E-pasts: pr@tukumamuzejs.lv 

Sekojiet mums 

www.tukumamuzejs.lv. Twitter: Tukumamuzejs. Facebook: Tukuma muzejs, Tukuma Mākslas 
muzejs, Durbes pils, Mākslas galerija „Durvis”, Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis”, 
Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs, Džūkstes Pasaku muzejs. 

http://www.tukumamuzejs.lv/
https://twitter.com/Tukumamuzejs
https://www.facebook.com/Tukumamuzejs/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/TukumaMakslasmuzejs/
https://www.facebook.com/TukumaMakslasmuzejs/
https://www.facebook.com/durbespils.tukums/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/M%C4%81kslas-galerija-Durvis-526605067496777/?ref=hl
https://www.facebook.com/Tukuma-pils%C4%93tas-v%C4%93stures-muzejs-Pils-tornis-1562692080659469/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/TukumaAudejuDarbnica/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/Pastarinamuzejs/
https://www.facebook.com/D%C5%BE%C5%ABkstes-Pasaku-muzejs-404713026390056/?ref=tn_tnmn

