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INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM, 

INTERESENTIEM  
sagatavots Tukumā 29.08.2022. 

 

Jauno mācību gadu aicina atzīmēt Pasaku svētkos 

3. septembrī no 11.00 līdz 15.00 Džūkstes Pasaku muzejs jauno mācību gadu 

aicina svinēt pasākumā “Pasaku svētki” ar moto “Putni pasākās”. Tā ir jaunā 

mācību gada pirmā diena, kurā atraktīvā veidā iespēja uzzināt par skolotāja, 

folklorista Ansa Lerha-Puškaiša (1859-1903) pasakām un to nozīmi, apgūt jaunas 

prasmes un dzīvesgudrības, visai ģimenei kopā piedaloties atjautīgos un 

izzinošos uzdevumos.   

Pasaku svētki ir diena, kad gan maziem, gan lieliem ir iespēja pabūt kopā un mācīties 

ne vien no pasakām, bet arī vienam no otra. Apmeklētājus sagaidīs vairāk nekā 15 

atjautīgi uzdevumi un radošas nodarbības, kur caur A.Lerha-Puškaiša apkopotajām 

pasakām iespēja iepazīt dažādus putnus. Atrast putnu pamežu un atminēt dažādas 

mīklas par putniem, noķer paradīzes putnu un kukaiņus, sacenties zaķa un putnu 

skriešanā, atrast putnu būrīšus ar putnu valodām un īsām putnu pasaciņām, izveido 

savu maģisko putnu būrīti, piedalies stafetē, sameklēt tautasdziesmai trūkstošos 

vārdus, palīdzēt Irbei pacelties gaisā un krauklim pārnest ūdeni, noķer vārnas 

pazudušās vardes un citas aktivitātes.  

Vai zinājāt, ka koki senos laikos esot runājuši? Putnus izveidoja no zemes pikuča. 

Irbes sirds bijusi tik liela kāda tagad ir Irbe, vālodze esot audējas putns, bet kraukļa 

valoda esot “Kram, kram”, bet gulbim valodas nav. Kādēļ zvirbulis lec kā sapīts? To 

visu būs iespēja uzzināt Pasaku svētku orientēšanās spēlē.  

Muzeja iekštelpās iespēja apskatīt izstādi “Kurbads. Latvju varoņstāsts”, kas paver 

ieskatu jaunākajā Kurbada varoņdarbu atainojumā – grāmatā “Kurbads. Latvju 

varoņstāsts”, kā arī ekspozīciju veltītu folkloristam A. Lerhi-Puškaitim. Pasākuma laikā 

būs iespēja iegādāties grāmatu “Pasakas par putniem”, kā arī dažādus suvenīrus un 

gardo cukurvati.  

Orientēšanās spēles karti varēs saņemt muzeja kasē. Spēlei ir nepieciešams mobilais 

telefons, lai noskenētu QR kodus pieturas punktos, rakstāmpiederums un laika 

apstākļiem atbilstošs apģērbs.   

Dalība pasākumā - 3,00 eiro. Pirmsskolas vecuma bērniem – ieeja bezmaksas.  

 

Par Džūkstes Pasaku muzeju  

Džūkstes Pasaku muzejs atrodas bijušajā Lancenieku skolas ēkā, kurā dzīvojis un 
strādājis skolotājs, rakstnieks, pasaku un teiku krājējs, pētnieks, dārznieks un 
sabiedriskais darbinieks Anss Lerhis-Puškaitis (1859–1903). Muzeja izstāžu tēmas 
sakņojas teikās un pasakās, tostarp A. Lerha-Puškaiša pierakstītajās un paša 
sacerētajās. Tieši tāpat kā izcilais skolotājs izmantoja tautas mutvārdu daiļradi savu 
audzēkņu iztēles un domāšanas attīstīšanai, arī muzejs saviem apmeklētājiem rada 
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iespēju ne tikai apskatīt muzeja priekšmetus, bet arī klausīties Džūkstes pasakas un 
stāstīt savējās, piedalīties leļļu teātra izrādēs, kā arī svinēt bērnu dzimšanas dienas un 
atzīmēt citus īpašus notikumus.  

 

Džūkstes Pasaku muzejs 
Dita Silava - vadītāja 
Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, Tukuma novads 
T: 26513314 
E: pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv 
I: www.tukumamuzejs.lv 

Facebook: dzukstespasakumuzejs 
 
Darba laiki 
Pavasara un vasaras sezonā (20. aprīlis - 20. oktobris) 
No otrdienas līdz sestdienai: 10.00–17.00 
Svētdien: 11.00–16.00 
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 
 
 

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

 
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/
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/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/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

