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INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM, 

INTERESENTIEM 
06.07.2022.  

 

Atzīmējot izcilā keramiķa Jāņa Krieva 140 gadu jubileju,  
Durbes pils pagalmā notiks Keramiķu diena  

16. jūlijā no 12.00 līdz 16.00 Durbes pils pagalmā (M. Parka ielā 7, Tukumā), 

atzīmējot leģendārā Tukuma keramiķa Jāņa Krieva 140 jubileju, norisināsies nebijis 

pasākums - “Keramiķu diena. Jānim Krievam 140”. Pasākuma programmā sarunas 

ar keramiķiem, keramikas darbnīca un tirdziņš, loterija, muzikāls pārsteigums no 

folkloras kopas “Suitu vīri”. Pasākums notiek norišu cikla “Tiekamies Tukumā” 

ietvaros. 

Tukums jau izsenis pazīstams ar savu keramikas tradīciju un par tās pamatlicēju 

uzskatāms vecmeistars Jānis Krievs (1882-1948). Viņš meklēja jaunas pieejas, lai 

saimniecības traukus veidotu jau ar māksliniecisku kvalitāti, piešķirot vērību trauku formai, 

rotājumiem un glazūrai. J. Krievs uzskatāms par pionieri, jo pirms tam keramikas 

darbnīcās Latvijas teritorijā masveidā darināja vien vienkāršus saimniecības traukus ar 

pieticīgu dekoru vai pat bez tā. Savulaik viņa darbnīca Tukumā guva lielu popularitāti un 

pieprasījumu - viņa podniecībā ražotie trauki kļuva par Tukuma vizītkarti. 1930. gados 

zināmā saukļa “Tukums mākslas, amatu un dārzu pilsēta” pamatā ir viņa ieguldījums 

pilsētas attīstībā. 

No 12.00 līdz 16.00 Keramiķu dienas apmeklētājiem atklāsim interesantus faktus par 

keramiku Tukumā. Aicināsim uz sarunu ar bijušajiem Tukuma rūpkombināta keramikas 

ceha darbiniekiem. Noskaidrosim vairāk par keramiķiem, kas šobrīd turpina tradīciju 

Tukuma novadā. Klātienē aicinām satikt keramiķus Ivaru Grasi, Anniju Kansku no 

“Cerannic”, Elvīru Mahti no “Mahte create”, Velgu Melni, Intu Kalniņu, Maiju Taubi 

no “MTMusTur”, Daci un Alisi Zvaigznes no “Mēness bļoda” un  pie viņiem iepirkties 

keramikas tirdziņā Durbes pils pagalmā. 

Apmeklētāji aicināti vērot keramikas veidošanas demonstrējumus uz virpas un izzināt 

vērienīgo ceļu, kā necila māla pika kļūst par gatavu podu. Aktīvākie varēs piedalīties 

radošajā keramikas darbnīcā un kopā ar MTMusTur meitenēm darināt savu māla 

mākslas darbu vai izveidot suvenīru no gatavas formas. Jau pēc nedēļas, 23. jūlijā, “Garās 

vasaras mazo svētku” laikā, būs iespēja saņemt sevis radīto darbu jau izdedzinātā, gatava 

produkta veidā.  

No plkst. 13.00 līdz 14.30 Durbes pils pagalmā viesosies folkloras kopa “Suitu vīri” no 

Alsungas. Juris Lipsnis, Pauls Leimanis, Juris Šteinbergs, Arnis Gercāns dziedās un 

spēlēs dūdas, mutes ermoņiku, bungas un cītaru. Lai koncerts būtu patīkams un ērti 

baudāms, apmeklētājus aicinām ņemt līdzi savus sēdēšanai paredzētus krēslus vai 

pledus. 
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Plkst. 14.30 izlozēsim laimīgos loterijas uzvarētājus. Dalība loterijā ir ar derīgu pasākuma 

biļeti. Balvās - keramikas darinājumi no jaunajiem keramiķiem. 

Pasākuma laikā apskatāma vērienīgā Tukuma muzeja keramikas kolekcija Tukuma 

muzeja 85 gadu jubilejai veltītā izstādē “ARTEFAKTUM”. Durbes pils telpās eksponēta 

Jāņa Krieva un citu Tukuma keramiķu darinājumi. Pasākuma laikā būs atvērta arī Jaņa 

Rozentāla glezniecības un jūgendstila priekšmetu izstāde “Ieraudzīt Rozentālu”. 

 

Informācija par biļetēm 
Dalība pasākumā un pils apskate ir ar muzeja ieejas biļeti: skolēniem, studentiem un 
pensionāriem, personām ar invaliditāti 1,50 EUR; pieaugušajiem 2,50 EUR; ģimenes 
biļete 5,00 EUR un 6,00 EUR. Dalība radošajā darbnīcā – 2,00 EUR. 

 

Par Durbes pili 

Durbes pils ir vienīgā no agrākajām Latvijas muižu kungu mājām, kur pilnībā rekonstruēts 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vēsturiskais interjers un radīts priekšstats par vācbaltu 
kultūru. Tā uzskatāma par vienu no Kurzemes klasicisma arhitektūras pērlēm, ko ietver 
ainavu parks un rotonda ar garāko gājēju tiltu Latvijā. 

 

Durbes pils darba laiki 
Pavasara un vasaras sezonā (20. aprīlis - 20. oktobris) 
No otrdienas līdz svētdienai: 10.00–17.00 
Pirmdienās: slēgts  
 
Rudens un ziemas sezonā (21. oktobris - 19. aprīlis) 
No otrdienas līdz piektdienai: 10.00–17.00  
Sestdienās un svētdienās: 11.00–16.00 
Pirmdienās: slēgts 

 

Pielikumā 
Durbes pils attēls 
Pasākuma afiša pieejama šeit https://failiem.lv/f/uhn8ypz43 
 

Informācija par Tukuma muzeju darba laikiem un cita aktuālā informācija atrodama Tukuma muzeja vietnē 
www.tukumamuzejs.lv un katra muzeja Facebook lapās. 

 

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

