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INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM, 

INTERESENTIEM  
sagatavots Tukumā 07.11.2022. 

 

Atzīmējot Latvijas valsts svētkus. Kur pabūt, ko apskatīt, ko darīt 
Tukuma muzejos no 11. līdz 18. novembrim 

 

Sagaidot un atzīmējot Latvijas valsts svētkus, Tukuma muzejs aicina apmeklēt muzejus, 
izstāžu atklāšanas pasākumus, izstādes un ekspozīcijas, kā arī izzinošu lekciju.  

 

Darba laiks 

17. novembrī Durbes pils, Tukuma Audēju darbnīca, Tukums Pils tornis, Džūkstes 
Pasaku muzejs, Pastariņa muzejs apmeklētājiem atvērts no 10.00 līdz 16.00, Tukuma 
Mākslas muzejs no 11.00 līdz 16.00, Mākslas galerijā “Durvis” no 9.00 līdz 16.00.  

18. novembrī Durbes pils, Tukuma Mākslas muzejs, Tukums Pils tornis, Džūkstes 
Pasaku muzejs, Pastariņa muzejs atvērts no 11.00 līdz 16.00. Mākslas galerija “Durvis” 
un Tukuma Audēju darbnīca ir slēgtas.  

 

Ieeja - ar muzeja biļeti, cenas lūgums skatīt Tukuma muzeja tīmekļa vietnē 
www.tukumamuzejs.lv. Mākslas galerijā “Durvis” - ieeja bezmaksas.  

 

DURBES PILS (M.Parka iela 7, 26305946) 

Pasākums! 10. novembrī 14.00 izstādes “Zili baltās pasaules valdzinājums. Angļu 
dekolētais fajanss Latvijas muzejos un privātkolekcijās (18. – 21. gadsimts)” 
atklāšana. Plkst. 11.00 izstādes autora, mākslas zinātnieka Daiņa Bruģa lekcija 
“Ieskats angļu dekolētā fajansa vēsturē un daudzveidībā”.  

Ekspozīcija “Krustcelēs” - akcentē cilvēciskas izvēles vēsturiski nozīmīgos laika 
posmos: 1905. gadā, Pirmā pasaules karā, Latvijas Neatkarības kara laikā (1918–1921), 
Otrā pasaules kara priekšvakarā.  

“ARTEFACTUM” - Tukuma muzeja 85 gadu jubilejas izstāde, kurā sniegts ieskats muzeja 
kolekciju daudzveidībā, īpaši izceļot krāšņo un daudzveidīgo Tukuma keramiķu darbu 
klāstu. 

 

Daba laiks 

O.-Pk. 10.00-17.00, S. un Sv. 11.00-16.00 

17. novembris: 10.00-16.00 

18. novembris: 11.00-16.00 

TUKUMA AUDĒJU DARBNĪCA (Tidaholmas iela 3, 25622267) 
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Pasākums! 11. novembrī 16.00 TLMS “Durbe” izstādes “Silti Latvijai” atklāšana. 
Apskatāmi Ausmas Pētersones, Evas Upaceres un Ilgas Zaķes austie un šūtie Latvijas 
valsts karogi, kas darināti no smalkas vilnas ķemmdzijas. Pirmo reizi eksponēts Agritas 
Kunkulbergas darinātais Tukuma bruncis, kurā ieaustas Latvijas karoga krāsu joslas. 
Izstādi papildina metālmākslinieka Ginta Haņecka darbi. 

 

Daba laiks 

O.-S. 10.00-17.00 

17. novembris: 10.00-16.00 

18. novembris: slēgts 

 

TUKUMA MĀKSLAS MUZEJS (Harmonijas iela 7, 25494677) 

Pasākums! 12. novembrī 12.00 izstādes “Leonīds Āriņš. Izvēle” atklāšana un 
ekskursija izstādes kuratores Dr.art.Ineses Klestrovas vadībā. Izstāde par pretrunīgajiem 
procesiem Latvijas mākslā un muzeju darbībā 20. gadsimta vidū (1950-1953) un 
gleznotāja Leonīda Āriņa izvēli – izglābt Latvijas izcilāko mākslinieku darbus no bojāejas, 
riskējot ar muzeja direktora amatu un iespēju nonākt padomju varai nevēlamas personas 
statusā. 

Daba laiks 

O.-Pk. 11.00-17.00, S. un Sv. 11.00-16.00 

17. novembris: 11.00-16.00 

18. novembris: 11.00-16.00 

 

MĀKSLAS GALERIJA “DURVIS” (Brīvības laukums 21, 28391437) 

Izstāde “Dzīves svinēšana” - Ivonnas Bredovskas un Egila Neihofera gleznas, Vladimira 
Lukjanoviča stikla dizaina priekšmeti – apliecina mākslinieku radošo spēju daudzveidību. 

 

Daba laiks 

P. un S. 9.00-15.00, O.-Pk. 9.00-17.00 

17. novembrī: 9.00-16.00 

18. novembrī: slēgts 

 

TUKUMA PILS TORNIS (Brīvības laukums 19a, 25622131) 

Papildinātā ekspozīcija “Savējo stāsti, ne svešo” - zīmīgākie eksponāti un notikumi 
Tukumā un tukumnieku sasniegumi no 70. līdz 90. gadiem kultūrā, medicīnā, sportā, 
tehnoloģijās un Atmodas notikumu atspoguļojums. Virtuālajā ekspozīcijā video “Brīvības 
laukums”. 

Izstāde “Hercogistes laikazīmes Tukumā” - veltīta trim kultūrvēsturiski nozīmīgākajiem 
objektiem Tukuma pilsētas centrā.  
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Spēles visai ģimenei Tukuma izzināšanai, iespēja rakstīt uz bērza tāsīm un izmēģināt 
roku veiklību, rakstot uz rakstāmmašīnas.  

Daba laiks 

O.-Pk. 10.00-17.00, S. un Sv. 11.00-16.00 

17. novembris: 10.00-16.00 

18. novembris: 11.00-16.00 

 

DŽŪKSTES PASAKU MUZEJS (Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, Tukuma novads, 
26513314) 

Ekspozīcija “Anss Lerhis-Puškaitis un pasakas” - skolotāja, rakstnieka, folklorista, 
sabiedriskā darbinieka Ansa Lerha-Puškaiša (1859-1903) dzīvesstāsts. 

Izstāde “Kurbads. Latvju varoņstāsts” - paver ieskatu jaunākajā Kurbada varoņdarbu 
atainojumā – grāmatā ar tādu pašu nosaukumu un vedina pārdomāt savu dzīves pozīciju. 

Orientēšanās spēle “Pa Pasaku tēva pēdām” - jāspēj saskatīt Puškaiša laika liecības 
dārzkopībā, rakstniecībā un dabas daudzveidībā, vienlaikus smeļoties spēku un 
iedvesmu muzeja dārzā.  

 

Daba laiks 

O.-Pk. 10.00-17.00, S. un Sv. 11.00-16.00 

17. novembris: 10.00-16.00 

18. novembris: 11.00-16.00 

 

 

PASTARIŅA MUZEJS (Zentenes pagasts “Bisnieki”, Tukuma novads, 28651091)  

Brīvdabas ekspozīcija “ZIEMEĻKURZEMES LAUKU SĒTA - PASTARIŅA 
PASAULE” - apmeklētājiem iespēja salīdzināt Ziemeļkurzemes lauku sētu 19. un 20. 
gs. un uzzināt par dzīvesveidu 20. gadsimta vidū. 

Ekspozīcija “PASTARIŅŠ MĀJĀ, SKOLĀ UN DZĪVĒ” - interaktīva ekspozīcija veltīta 
rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša (1871-1960) dzīvei un daiļradei, kā arī Pastariņa 
muzeja vēsturei. 

 

Daba laiks 

T.-Sv. 10.00-17.00 

17. novembris: 10.00-16.00 

18. novembris: 11.00-16.00 

 

Informāciju apkopoja: 
Tukuma muzeja 
Komunikācijas nodaļa 
Tālr.: (+371) 20247001 
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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

