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INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM, 

INTERESENTIEM  
sagatavots Tukumā 17.10.2022. 

 

RUDENS BRĪVLAIKA RADOŠĀS DARBNĪCAS 

Skolēnu rudens brīvlaiku Tukuma muzejs piedāvā pavadīt izzinoši un interesanti, no 26. 
līdz 29. oktobrim piedaloties radošās darbnīcās Tukuma Audēju darbnīcā, Tukuma 
Mākslas muzejā un Džūkstes Pasaku muzejā. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 24. oktobrim. 

 

Brīvlaika radošā darbnīca bērniem “Rudens raibumi”  

26. oktobrī 12.00–14.00 Tukuma Audēju darbnīca aicina pievienoties skolēnus vecumā 
no 9 līdz 12 gadiem rudens brīvlaika radošajā darbnīcā “Rudens raibumi”. Audumu 
kodināšana un apdrukāšana, izmantojot augus un trafaretus.  

Līdzi jāņem kokvilnas T-krekliņš vai audums gaišā vai tumšā krāsā, augi, kurus vēlētos 
uzlikt uz apdrukājamā materiāla (koku lapas, citi dekoratīvi augi ar faktūru). 

Darbošanās: 2 stundas. Dalība: 4.00 EUR. Vietu skaits ierobežots. Iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 24. oktobrim obligāta: 26562628 vai 
audejudarbnica@tukumamuzejs.lv.  

Adrese: Tidaholmas ielā 3, Tukumā.  

 

Brīvlaika radošā darbnīca bērniem “Kopējam gleznas Tairas stilā” 

27. oktobrī 13.00–15.00 Tukuma Mākslas muzejā notiks rudens brīvlaika radošā 
darbnīca “Kopējam gleznas Tairas stilā”. Aicinām skolēnus kopēt oriģinālos 
mākslinieces Tairas Haļapinas darbus izstādē “TAIRAI 100”.  

Dalība: 1.50 EUR (materiāli iekļauti). Iepriekšēja pieteikšanās līdz 24. oktobrim: 
25494677 vai makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv.  

Adrese: Harmonijas iela 7, Tukumā. Plašāk: www.tukumamuzejs.lv 

 

Brīvlaika radošā darbnīca bērniem “Luktura un sveces gatavošana” 

27., 28. un 29. oktobrī 13.00–15.00 Džūkstes Pasaku muzejs piedāvā radošo darbnīcu 
visai ģimenei “Luktura un sveces gatavošana”. Kad pienācis tumšais rudens laiks, 
saule ar katru dienu zemāk parādās pie debess juma un vakaros arvien ātrāk satumst, 
muzejs piedāvā radīt gaismu, pašiem izgatavojot lukturus un sveces.  

Dalība: 4.00 EUR (materiāli iekļauti). Iepriekšēja pieteikšanās līdz 24. oktobrim: 
26513314 vai pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: Džūkstes pagasts, Lanciņu 
skola, Tukuma novadā. Plašāk: www.tukumamuzejs.lv 

 



2 

 

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/
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

