
               
 
 
 

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM, 
INTERESENTIEM  

sagatavots Tukumā 16.01.2023. 

 

Tukuma muzeja īstenotie projekti 2022. gadā  
un plānotie 2023. gadā 

2022. gadā Tukuma muzejs īstenojis vairākus nozīmīgus projektus, kas sniedzis 
apmeklētājiem daudz baudāmākas muzeju apmeklējuma iespējas, tāpat arī veikti 
modernizācijas konservācijas un atjaunošanas darbi. 

Šobrīd muzejs īsteno arī katalogu “Tukuma novada tautastērpi” izdošanu, kas iecerēta 
kā reprezentatīvs novada izdevums Dziesmu un deju svētku 150. gadadienai 2023. 
gadā. Muzejs iesaistās arī starptautiskā projektā “Ceļojums laikā Baltijas jūras reģionā 
kopienas stiprināšanai”, lai attīstītu kompetences muzejpedagoģijā un kultūras 
mantojuma izglītībā.  

2023. gadā Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā laikā kā 
galvenais kultūras notikums ir plānota izstādes “Sibīrijas vēstules” eksponēšana 
Strasbūras Nacionālajā universitātes bibliotēkā. 

 

TRAUSLO SKULPTŪRU DĀRZS DURBES MUIŽĀ 

Muzeju nakts ietvaros 2022. gada 14. maijā Durbes pils kompleksā īstenots projekts 
“Trauslo skulptūru dārzs Durbes muižā”. Izmantojot laikmetīgās tēlniecības un 
mūzikas izteiksmes līdzekļus, radīta lielāka interese par Durbes pils kompleksu un tā 
vēsturisko, māksliniecisko un arhitektonisko potenciālu.  

Durbes pils Kalpu mājas pagalmā Muzeju nakts laikā bija izvietotas mākslinieces 
Andas Poikānes 12 skulptūras. Mākslinieces un brīvprātīgo jauniešu un jauno mūziķu 
izpildījumā tika veidota performance, kas rosināja apmeklētājiem iztēli par skulptūru 
saturisko nozīmi. Vakara gaitā tika izgaismota Durbes pils un citi Andas Poikānes 
veidotie skulpturālie objekti, kas radīja teiksmainu un īpašu noskaņu vēsturiskajos un 
arhitektoniski vērtīgajos Durbes pils aizsargmūros.  

Projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) 15 000,00 EUR apmērā. 

 

TUKUMA MĀKSLAS MUZEJA MODERNIZĀCIJA 

Muzeju nozares attīstības programmas ietvaros VKKF piešķīra finansējumu Tukuma 
Mākslas muzeja modernizācijai. Projekta rezultātā sagatavota un realizēta izstāde 
“Leonīds Āriņš. Izvēle” - par pretrunīgajiem procesiem Latvijas mākslas dzīvē un 
muzeju darbībā 20. gadsimta vidū, aktualizējot jautājumus par sabiedrības kopējām 
izvēlēm, kā arī katra individuālo izvēli. Vienlaikus estetizētas, modernizētas un 
uzlabotas ekspozīciju un izstāžu iespējas Tukuma Mākslas muzejā, sniedzot 
apmeklētājiem daudz baudāmākas iespējas iepazīt gan muzeja unikālo mākslas 
kolekciju šajā izstādē, gan arī nākotnē plānotās izstādes, tā nodrošinot projekta 
rezultātu ilgtspēju.  



Piešķirtais finansējums 14 318,00 EUR. 

 

ANŠA CEPURES GLEZNAS “ILUSTRĀCIJA” RESTAURĀCIJA 

Tāpat VKKF regulārā projektu konkursa 1. kārtā piešķīra finansējumu Anša Cepures 
gleznas “Ilustrācija” restaurācijai, kam Tukuma muzeja vēsturē ir īpaša nozīme. 
1952. un 1953. gadā Valsts Tukuma mākslas muzeju vērtēja vairākas komisijas, kā 
rezultātā tika sastādīti iznīcināmo darbu saraksti - 72 „formālistu” un politisko 
emigrantu darbi glabājami atsevišķā uzraudzībā, bet kā mazvērtīgi un politiski kaitīgi 
iznīcināmi 35 darbi, t.sk. Anša Cepures un Jēkaba Kazāka gleznas, kuru kompozīcijā 
bija iekļauts sarkanbaltsarkanais „buržuāziskās Latvijas” karogs. Muzeja direktors 
nepakļāvās komisiju rīkojumam, darbus neiznīcināja, dēļ kā viņam nācās atstāt 
ieņemamo amatu.  

Restaurētā glezna eksponēta izstādē “Leonīds Āriņš. Izvēle”. Gleznas restaurāciju 
veica restauratore-meistare Dace Pāže, SIA “Restaurators ACS”. Piešķirtais 
finansējums 1500,00 EUR. 

 

“DURBES PILS APKĀRTMŪRA KONSERVĀCIJAS DARBI” 

Pateicoties VKKF un Tukuma novada pašvaldības finansiālajam atbalstam, 2022. 
gada jūlijā realizēts projekts “Durbes pils apkārtmūra konservācijas darbi”. Projekta 
ietvaros veikti konservācijas darbi apkārtmūra A daļā, pilnībā atjaunojot četru arku garu 
posmu, kas norobežo agrākās muižas kalpu mājas pagalmu. Šis apkārtmūra posms 
atguva kādreizējo vizuālo veidolu, tā būtiski paaugstina visa Durbes muižas apbūves 
ansambļa autentiskuma pakāpi. 

Konservācijas darbus veica SIA “Kaskāde Būve”. Projekta summa ir 20 294, 19 EUR, 
no tās 5 000,00 EUR VKKF līdzfinansējums. 

 

TRĪS PĀRSEGUMU PASTIPRINĀŠANA DURBES PILS KALPU MĀJĀ 

Tukuma muzejs šobrīd īsteno projektu “Trīs pārsegumu pastiprināšana Durbes pils 
kalpu mājā”, kam finansējumu piešķīris VKKF EUR 9166,00 apmērā. Šī projekta 
ietvaros plānots pabeigt kalpu mājas starpstāvu pārsegumu atjaunošanu un 
pastiprināšanu, lai nodrošinātu iespēju pielāgot kalpu mājas A-R korpusu Tukuma 
muzeja krājuma glabātuvēm un tajā izvietot nacionālā muzeju krājuma priekšmetus 
(šobrīd 97000 priekšmetu), iekārtot krājuma darba telpas un lasītavu, nodrošinot 
pētniekiem un citiem interesentiem pieeju muzeja krājumam. 

 

SIBĪRIJAS VĒSTULES 

Tukuma muzejs ir saņēmis VKKF un Tukuma novada pašvaldības finansiālu atbalstu 
projekta “Sibīrijas vēstules” īstenošanā. 2023. gadā Latvijas prezidentūras Eiropas 
Padomes Ministru komitejā laikā kā galvenais kultūras notikums ir plānota izstādes 
“Sibīrijas vēstules” eksponēšana Strasbūras Nacionālajā universitātes bibliotēkā laikā 
no 2023. gada 13. jūnija līdz 30. septembrim. Izstādes mērķis ir izcelt Latvijas 
simbolisko dokumentāro mantojumu, UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 
Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza 
tāss” un ar to saistīto cilvēku likteņstāstus. Izstādes saturu gatavo Tukuma muzejs un 
eksponātus atlasīs 10 muzeji - nominācijas glabātāji.  



Pateicoties VKKF atbalstam, izstādes dizaina koncepciju sagatavojusi SIA 
“RADADARA” māksliniece Tatjana Raičiņeca. Informatīvo atbalstu un ekspertīzi 
nodrošina UNESCO Latvijas nacionālā komisija. Izstādes uzturēšanu un komunikāciju 
ar medijiem un sabiedrību ir apņēmusies nodrošināt Strasbūras nacionālā 
universitātes bibliotēka, dalību bibliotēkas zinātniskajos lasījumos palīdzēs organizēt 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. VKKF finansējums ir EUR 25 000,00, TNP 
līdzfinansējums EUR 17318,00.  

 

KATALOGS “TUKUMA NOVADA TAUTASTĒRPI” 

Tukuma muzejs, pateicoties Tukuma novada pašvaldības finansiālajam atbalstam, 
īstenos kataloga “Tukuma novada tautastērpi” izdošanu, kas iecerēta kā 
reprezentatīvs novada izdevums Dziesmu un deju svētku 150. gadadienai 2023. gadā.  
Tas iecerēts kā fotoalbums, kurā būs Tukuma novada apdzīvoto vietu: Aizupes, 
Džūkstes, Engures, Grenču, Irlavas, Jaunpils, Kandavas, Matkules, Sēmes, Smārdes, 
Struteles un Tukuma sievu, meitu un vīru tautastērpi. 

Tautastērpa koncepts ir radīts kā latviskās identitātes zīme, kā kopīga vērtība. Tā kā 
Tukuma apriņķī tikpat kā nav saglabājušies pilni 19. gadsimta tautastērpu komplekti, 
TLMS “Durbe” piedāvā savu redzējumu, kā var nokomplektēt tautastērpus.  

Projekta kopējā summa ir EUR 11 313,13 no tiem pašvaldības līdzfinansējumu EUR 
10480,13. 

 

STARPTAUTISKAIS PROJEKTS “CEĻOJUMS LAIKĀ BALTIJAS JŪRAS 
REĢIONĀ KOPIENAS STIPRINĀŠANAI” 

No 2022. gada oktobra līdz 2024. gada martam Tukuma muzejs piedalās Kalmāras 
komūnas muzeja vadītā starptautiskā projektā “Ceļojums laikā Baltijas jūras 
reģionā kopienas stiprināšanai” (“Baltic Sea Time Travels for Community Building”, 
saīsinājumā BSTT), ko finansē Zviedrijas institūts, Zviedrijā. Projektā plānota 
sadarbība ar Gdaņskas vēstures muzeju (Polija), Igaunijas nacionālo muzeju 
(Igaunija), Gargždai rajona muzeju (Lietuva), Bērnu un jauniešu izglītības organizāciju 
BARK (Somija).  

BSTT projekta ietvaros plānots attīstīt visu partnerorganizāciju kompetences 
muzejpedagoģijā un kultūras mantojuma izglītībā. Katrs partneris plāno ieguldīt daļu 
darba laika, lai iepazīstinātu citus partnerus ar līdzšinējo pieredzi mantojuma izglītībā 
un gūtu jaunas zināšanas muzejpedagoģijā, tostarp metodes “Ceļojums laikā” 
izmantošanā muzejā un ārpus tā. 

 
Informāciju apkopoja: 
Tukuma muzeja 
Komunikācijas nodaļa 
Tālr.: (+371) 20247001 
E-pasts: pr@tukumamuzejs.lv 

Sekojiet aktualitātēm 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/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/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


 

 


