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Tukuma Mākslas muzeja modernizācija 

Muzeju nozares attīstības programmas ietvaros Valsts Kultūrkapitāla fonds 
piešķīra finansējumu Tukuma Mākslas muzeja modernizācijai. Pateicoties šim 
piešķīrumam un Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumam 2022. gadā tika 
realizēts projekts “Tukuma Mākslas muzeja modernizācija”.  

Projekta ietvaros  ir modernizēta Tukuma Mākslas muzeja izstāžu zāļu vairogu 
un iekaru sistēma, kā arī apgaismojuma – virsgaismas un prožektoru sistēma, un 
izveidota un kvalitatīvi eksponēta izstāde par pretrunīgajiem procesiem Latvijas 
mākslā un muzeju darbībā 20.gadsimta vidū, t.s. otrajā sovietizācijas periodā “Leonīds 
Āriņš. Izvēle”. Šajā izstādē eksponēta arī Anša Cepures gleznas “Ilustrācija”, kuras 
restaurācijai VKKF  piešķīris finansējumu 2022. gada regulārā projektu konkursa 1. 
kārtā. 

Tukuma Mākslas muzeja telpas, Harmonijas ielā 7, Tukumā, sākotnēji nav 
tikušas paredzētas muzeja funkcijām, bet laika gaitā tām pielāgotas. Remonts veikts 
1997. gadā. Lai iepazīstinātu apmeklētājus ar mākslas kolekciju, tiek pielietots t.s. 
pastāvīgi mainīgās ekspozīcijas princips. Līdz projekta realizācijai lietotais izstāžu zāļu 
aprīkojums bija novecojis un neekonomisks – eksponēšanas vairogi bija smagi un 
deformējušies, apgaismes sistēma neatbilda  mākslas darbu izgaismošanas mērķiem. 
Vispārējam apgaismojumam tika izmantotas vecās dienasgaismas lampas ar zemu 
energoefektivitāti.  

Projekta ietvaros tika veikta izstāžu zāļu vairogu un iekaru sistēmas, 
apgaismojuma – virsgaismas un prožektoru sistēmas – modernizācija, atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 956 par Nacionālā krājuma priekšmetu 
eksponēšanu, lai varētu sagatavot un kvalitatīvi eksponēt krājuma darbu izstādi. 

Projekta rezultāts sekmē Tukuma muzeja mākslas kolekciju izpēti un 
pieejamību, organizējot augstvērtīgas mākslas izstādes un veicinot kolekciju 
pētniecības rezultātu pieejamību plašākai sabiedrībai. Tas palīdz aktualizēt Tukuma 
muzeja krājumu nacionālo nozīmīgumu un popularizēt sabiedrībā muzeju kā 
laikmetīgu, mūsdienīgu institūciju, veicinot izpratni par 20. gs. Latvijas mākslas un 
vēstures problemātiku un ceļot nozares kopējo prestižu.  

Projekts tika realizēts saskaņā ar Tukuma novada Attīstības programmas 
Investīciju plāna 57. punktu Tukuma mākslas muzeja ēkas atjaunošana.  Projekta 
realizācija notiek atbilstoši Rīcību plāna pasākumiem: 3.3.1. Novada kultūras telpai 
nozīmīga, raksturīga un unikāla mantojuma saglabāšana un attīstība, 3.3.2. 
Nodrošināt krājuma un ar to saistītās informācijas pieejamību, tādējādi veicinot jaunu 
zināšanu un mantojuma vērtību popularizāciju sabiedrībā. 
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