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INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM, 

INTERESENTIEM  
sagatavots Tukumā 22.11.2022. 

 

ZIEMASSVĒTKU PIEDĀVĀJUMS TUKUMA MUZEJĀ 

Decembra mēnesī Tukuma muzejs sagatavojis Ziemassvētku piedāvājumu. Ģimenes 
aicinātas pievienoties Ziemassvētku pasākumam kopā ar Ziemassvētku vecīti vai 
piedzīvot svētkus latviskās un muzikālās noskaņās. Savukārt skolēnu klasei vai lielākai 
ģimeņu saimei, muzejs piedāvā īpašu programmu grupām.  

 

PASĀKUMI 

Ziemassvētki Džūkstes Pasaku muzejā 

18. decembrī 13.00 Džūkstes Pasaku muzejs aicina ieskandināt Ziemassvētkus. 
Gaidītas ģimenes ar bērniem skatīties rokas lellīšu teātra izrādi “Rūķu Ziemassvētki” un 
gatavot “Luīzes Ziemassvētku cepumus” un izliet savu laimīti. Mazākajiem apmeklētājiem 
būs iespēja satikt Ziemassvētku vecīti.   

Dalība: 3.00 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bezmaksas. Informācija un 
pieteikšanās līdz 17. decembrim: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: 
Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, Tukuma novadā. www.tukumamuzejs.lv.  

 

Ziemas saulgriežu pasākumu kopā ar folkloras kopu “Avots” 

21. decembrī 13.00 Pastariņa muzejs aicina uz Ziemas saulgriežu pasākumu kopā ar 
folkloras kopu “Avots”. Gatavosim saulgriežu ēdienus, rotāsim māju ar puzuriem, 
ķistiem un saulītēm. Maskosimies, lai nelaimes mūs neatrod. Tāpat arī dziedāsim Spēka 
dziesmas un iesim rotaļās. Kā jau ziemas saulgriežos, vilksim arī bluķi, cepsim ugunskurā 
kartupeļus un vārīsim tēju. Sniegotos laikapstākļos vizināsimies kamanās vai zirga 
mugurā (2.00 EUR). 

Ieejas maksa pasākumā: 4.00 EUR. 

Informācija: 28651091, pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: “Bisnieki”, Zentenes 
pagastā, Tukuma novadā. 

 

ZIEMASSVĒTKU RADOŠĀS DARBNĪCAS 

Ziemassvētku radošās darbnīcas Džūkstes Pasaku muzejā 

No 6. līdz 23. decembrim  Džūkstes Pasaku muzejs piedāvā Ziemassvētku radošās 
darbnīcas - veidot apsveikuma pastkartes, rakstīt vēstules Ziemassvētku vecītim ar 
spalvas kātu un gatavot eglīšu rotājumus.  

Dalība: 4.00 EUR + ieejas biļete muzejā. Informācija un pieteikšanās vienu dienu iepriekš: 
26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, 
Tukuma novadā. www.tukumamuzejs.lv.  
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Ziemassvētku radošās darbnīcas Tukuma Audēju darbnīcā 

15. un 16. decembrī 11.00 - 13.00 Tukuma Audēju darbnīca piedāvā Ziemassvētku 
radošo darbnīcu - no dabas materiāliem un krāsainām dzijām darināt Ziemassvētku 
puzurus un krīģus.  

Dalības maksa: 4.00 eiro + ieejas biļete. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 25622267, e-
pasts: audejudarbnica@tukumamuzejs.lv. 

 

PIEDĀVĀJUMS GRUPĀM 

Programma “Luīzes Ziemassvētku cepumu cepšana” 

No 13. decembra līdz 23. decembrim Džūkstes Pasaku muzeja īpašais Ziemassvētku 
piedāvājums grupām - “Luīzes Ziemassvētku cepumu cepšana”.  

Piedāvājums grupām sākot no 10 personām. Dalība: 4.00 EUR + ieejas biļete muzejā. 
Iespēja programmu pieteikt “Latvijas skolas somas” ietvaros.  

Informācija un pieteikšanās: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv. Adrese: 
Džūkstes pagasts, Lanciņu skola, Tukuma novadā. www.tukumamuzejs.lv.  

 

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. 
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