
 

INFORMĀCIJA  PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM  
UN INTERESENTIEM 

sagatavots Tukumā 23.11.2022. 

 

Balva “Tukuma muzeja nagla 2022” 

Svētdien, 11. decembrī, Durbes pilī (M. Parka ielā 7, Tukumā) gada noslēguma 

pasākumā “Zelta svētdiena” Tukuma muzejs stāstīs par gada laikā paveikto un pasniegs 

balvu “Tukuma muzeja nagla 2022”.  

Balva par ieguldījumu muzeja atpazīstamības veicināšanā “Tukuma muzeja nagla 2022” 

piešķirta Tukuma novada pašvaldības Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas un 

Tukuma tūrisma centra vadītājai Ingrīdai Smuškovai.  

Ingrīda darba gaitas ir sākusi Tukuma muzejā, kur daudz darīja zinātniskās izpētes 

dokumentu krājuma veidošanā un kultūras pieminekļu izpētes materiālu uzskaites jomā. 

Strādājot tūrisma jomā, Ingrīda lielu uzmanību ir pievērsusi tieši kultūras mantojumam, 

gan muzejos esošo kustamo kultūras pieminekļu popularizēšanai, gan arī novadā esošo 

nekustamo kultūras pieminekļu popularizēšanā Latvijā un ārpus Latvijas. Piesaistot 

tūrisma plūsmu novadam, Ingrīda citu starpā centusies saskatīt arī īpašās Tukuma 

muzeja krājuma vērtības un ekspozīciju iespējas, veicinājusi novada kulinārā mantojuma 

īpatnību iepazīšanu. 2022. gadā tapis īpašais piedāvājums ģimenēm. Ziemassvētku 

laikam Ingrīda kopā ar Tukuma muzeju sarūpējusi kartiņas ar jaunām ēdienu receptēm, 

kas iegūtas no rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša dzimtas un atstrādātas Pastariņa 

muzejā. Tukuma muzejs pateicas Ingrīdai par ieguldījumu Tukuma muzeja un tā sastāvā 

esošo septiņu struktūrvienību atpazīstamības veicināšanā, pasniedzot balvu “Tukuma 

muzeja nagla 2022”. 

Tradīcija pasniegt Tukuma muzeja balvu iedibināta 2009. gadā, kad ekspluatācijā tika 

nodota Durbes pils. Pirmais to saņēma laikraksta “Neatkarīgās Tukuma ziņas” 

fotožurnālists Jānis Vītols. Savulaik viņš savās fotoreprotāžās atspoguļojis ne tikai 

Durbes pils restaurācijas gaitu, bet arī citu muzeja struktūrvienību darbību. Balvas 

pamatnei ir izmantots Durbes pils 19. gs./20.gs. iluzorā parketa fragments un mākslinieka 

Ginta Haņecka kaltā nagla. 

Balvu “Tukuma muzeja nagla” saņēmuši arī: Agita Puķīte, Sņežana Tišlere, Dainis 
Bruģis, Ina Līne, Inese Smirnova, Una Sedleniece, Liene Akmens, Arnis Šablovskis, 
Arta Dumpe, Anete Pitena, Santa Jākobsone.  



Tukuma muzejs izsaka lielu pateicību visiem muzeja draugiem, atbalstītājiem un 
sadarbības partneriem par atsaucību un palīdzību viena no lielākā reģionālā muzeja 
Latvijā atbalstīšanā un attīstīšanā! 

 

 
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

