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Tukuma muzeja sadarbība ar Kalmāras komūnas muzeju 

Tukuma muzejs piedalās Kalmāras komūnas muzeja vadītajā projektā “Ceļojums laikā 
Baltijas jūras reģionā kopienas stiprināšanai” (“Baltic Sea Time Travels for Community 
Building”, saīsinājumā BSTT), ko finansē Zviedrijas institūts, Zviedrijā. Projektā plānota 
sadarbība ar Gdaņskas vēstures muzeju (Polija), Igaunijas nacionālo muzeju 
(Igaunija), Gargždai rajona muzeju (Lietuva), Bērnu un jauniešu izglītības organizāciju 
BARK (Somija).  

BSTT projekta ietvaros plānots attīstīt visu partnerorganizāciju kompetences 
muzejpedagoģijā un kultūras mantojuma izglītībā. Katrs partneris plāno ieguldīt daļu 
darba laika, lai iepazīstinātu citus partnerus ar līdzšinējo pieredzi mantojuma izglītībā 
un gūtu jaunas zināšanas muzejpedagoģijā, tostarp metodes “Ceļojums laikā” 
izmantošanā muzejā un ārpus tā. Projekta finansējumu plānots izmantot diviem 
pieredzes apmaiņa braucieniem un klātienes semināriem Gdaņskā un Kalmārā, kā arī 
vebināriem Zoom platformā laikā no 2022. gada oktobra līdz 2024. gada maijam.  

Tukuma muzejs, izmantojot kultūras mantojumu izglītojošajā darbā, aktualizēs tā 
nozīmi novada sabiedrībā un stiprinās mantojuma lomu mūsdienās vietējo kopienu 
aktivitātēs. Sadarbībā ar partneriem Tukuma muzejs iegūs labāku izpratni par 
dažādām perspektīvām, ko izmanto vietējās kopienas un grupas, kas aktīvi veic 
vietējās vēstures un ģenealoģijas pētījumus citās valstīs, skatot mantojuma tēmas  
mūsdienu kontekstā, piemēram, demokrātiju, sociālo un dzimumu līdztiesību. Tukuma 
muzejs dalīsies pieredzē projekta ietvaros un gūtās zināšanas popularizēs vietējā 
sabiedrībā un izmantos muzeja sadarbībā ar muzejiem novadā un muzejpedagogiem 
Latvijā. 

Tukuma muzejs jau īsteno muzejpedagoģiskās metodes Ceļojums laikā metodiku savā 
darbībā kā organizācijas Bridging Ages International dalībnieks. Tukuma muzejs aktīvi 
darbojas Baltijas jūras reģionā un ir Baltijas piļu un muzeju asociācijas biedrs. Tukuma 
muzejs bija viens no partneriem Nordplus Horizontālā projektā Heritage Bridge un 
sadarbojās ar institūcijām Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā rezultātā sagatavoja 
jaunas programmas skolām, kas veltītas šo valstu simtgadei un attīstīja starptautisko 
sadarbību Baltijas valstīs. Muzeja darbinieki ir gatavi dalīties ar gūto pieredzi Ceļojums 
laikā metodes lietošanā un uzņemties atbildību rīkot 2. vebināru, lai papildinātu 
zināšanas muzejpedagoģijā. 

 

Projekta mērķi un aktivitātes atbilst Latvijas Republikas kultūras politikas 
pamatnostādņu “Kultūrvalsts” stratēģiskajam mērķim – ilgtspējīga un pieejama kultūra 
cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai  un  2. aktivitātei “Aktīvas sabiedrības 
kultūras līdzdalība”. BSTT projekts tiek īstenots saskaņā ar Tukuma rajona pašvaldības 
attīstības programmu un Rīcības plāna pasākumiem: 3.3.1. Novada kultūras telpas 
svarīga, reprezentatīva un unikāla mantojuma saglabāšana un attīstība, 3.3.2. 
Nodrošināt krājuma un ar to saistītās informācijas pieejamību, tādējādi veicinot jaunas 
zināšanas un mantojuma vērtības sabiedrībā. BSTT projekts atbilst arī Baltijas jūras 



stratēģijas 2. pasākumam “Baltijas jūras reģiona kultūras un Eiropas vērtību 
veicināšana, izmantojot kultūru ilgtspējīgai attīstībai un 3. darbībai”: Baltijas jūras 
reģiona kultūras mantojuma saglabāšana, reģionālās identitātes stiprināšana. 
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