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N.p.k. Iestāde Atbildīgais 

1.  Tukuma Raiņa ģimnāzija - robotika 

Robotu veidošana, izmantošana dažādu uzdevumu 

veikšanā, to vadīšana, programmēšana 

Anna Beāte Būmane 

2.  Tukuma Sporta skola 

Mākslas vingrošanas paraugdemonstrējumi 

Zoja Stepanova  

3.  Biedrība radošo personību klubs "Ligzda" 

Radošas darbnīcas, keramikas nodarbības bērniem, 

jauniešiem. Izstāde 

Raimonda Ertnere, Laima 

Ermane  

4.  Biedrība "Mēs dejai" 

Dejas, Breiks, Hip-hops, Balets 

Liene Bēniņa  

Zigmārs Lācis 

5.  Tukuma muzejs: Tukuma Mākslas muzejs, Tukuma Audēju darbnīca, 

Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis”, Mākslas galerija “Durvis’, 

Durbes pils, Pastariņa muzejs, Džūkstes Pasaku muzejs. 

Tukuma Mākslas muzejs aicinās uz laiku salikt gleznu puzles, kā arī piedalīties vārdu 

minēšanās spēlē izstādes „Plenērā” ietvaros.  

Pastariņa muzejs aicinās atpazīt un salikt dažādas ainas no rakstnieka Ernesta 

Birznieka - Upīša grāmatas „Pastariņa dienasgrāmata”. Iespēja spēlēt jaunāko 

interaktīvi virtuālo muzeja spēli „Pastariņa piedzīvojumu parks. Gads lauku sētā pēc 

Ernesta Birznieka - Upīša darbu motīviem”, izzinot vienīgās Ziemeļkurzemes lauku 

sētas sadzīvi. Atjautības un veiklības spēlē jāsamaļ graudi, jāgana cūkas, jāsavāc vistu 

olas, jāizslauc govs, jāmin vecvārdi, kā arī jāpielieto matemātikas zināšanas.  

Durbes pils aicinās izzināt skaistās Durbes pils likteni spēlē „Ceļojums Durbes pils 

vēsturē”. 

Tukuma Audēju darbnīca piedāvās šūšanas un pērļošanas darbnīcu. 

Kristīne Ozola, Juris Visockis 

20247001 muzejpedagogs@tukumamuzejs.lv 

6.  Skaņu skola "DORE" 

Attīstošās mūzikas nodarbības no 6 mēn. vecuma līdz 8 

gadiem, ģitārspēle no 10 gadu vecuma. 

Māra Ģērmane  

7.  Biedrība Dziesmu vācelīte-vokālā studija 

“Varavīksne” 

Vokālo prasmju apguve grupā un solo 

Anita Geidāne  

8.  Biedrība “ Tukuma Tautskola” Dienas centrs  Evita Ņikonova  

9.  SIA “firma atpūtas komplekss Albatross” 

Peldētapmācība, baseins, vasaras, rudens un ziemas 

nometnes, 

Liene Dubrovska Bedrīte 

 

10.  SIA “Dabas pēddziņi” 

Dabas pētnieku nodarbības 

Sāls kristālu tvaicēšana un pētīšana mikroskopā; Radošā 

darbnīca-dabas glezniņu veidošana 

Baiba Latve 

11.  Tukuma 2.vidusskola 

Pūšaminstrumentu kameransamblis 

Uģis Strauja 

 



1)Dean Jones: “Ceļojums” trīs daļās 1. Lidojums pāri 

pilsētai; 2. Saulriets rietumos; 3.Garais ceļš; 2) Džeza 

melodija “Vista” – Tubas un elektriskās ģitāras solo. 

12.  Tukuma Mākslas skola 

Floristikas dekoru veidošanas radošā nodarbība, lietišķās 

un vizuālās mākslas pulciņa audzēkņu darbi un uzskate. 

Apskatāma TDK ”Luste” vairāku darba sezonu 

atspoguļojums fotogrāfijās. 

Inga kalniņa, Sanita 

Mitenberga 

13.  Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija, 

Tukuma 12.vienība 

Skautu un gaidu mākas 

Šifru pielietošana, atstarotāja gatavošana 

Inga Kuple 

 


