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Pavasara saulgriežu pasākumā Pastariņa muzejs aicina apgūt 

senākus un ne tik senas arodus un prasmes 

26. martā 13.00 Pastariņa muzejā gaidītas ģimenes ar bērniem, lai kopīgi atzīmētu 

Pavasara saulgriežus latviskās tradīcijās.  

Muzeja apmeklētāji aicināti izzināt saulgriežu tradīcijas, piedaloties pavasara 

modināšanā – putnu saukšanā, spēka dziesmu dziedāšanā, šūpojoties lielajās šūpolēs.  

Ikviens aicināts piedalīties radošajās darbnīcās, kur varēs apgūt senākus un ne tik senas 

arodus un prasmes – grebt karotes, veidot glezniņas no dabas materiāliem un groziņus 

no nemizotām klūgām, taisīt rotaļlietas bērniem “ūkšķus” un vilciņus”.  

Ar dabas materiāliem krāsosim olas, tādēļ līdzi aicinām ņemt nevārītu olu krāsošanai un 

skaistu olu konkursam. Atjautīgākie aicināti piedalīties mīklu minēšanas konkursā.  

Interesentiem iespēja atjaunotajā dzīvojamā ēkā iepazīt Birznieku dzimtu un viņu sadzīvi, 
rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša dzīvi un daiļradi. Muzejā eksponēti oriģināli, savulaik 
rakstniekam piederējuši priekšmeti. Savukārt atjaunotajās ēkās - klētī (1894), seklā kūtī 
(1896), pirts-dārē (ap 1910), dziļajā kūtī un vāgūzī (1830) izveidotas ekspozīcijas, kas 
caurvij rakstnieka stāstu motīvi. 

Aicinām aizdoties arī uz dārzu, kur atrodas vecās „Bisnieku” saimniecības samazināts 
sētas makets, kas atspoguļo situāciju Ernesta Birznieka–Upīša bērnībā. Gan 
mazākajiem, gan lielākajiem muzeja apmeklētājiem, būs interesanti apskatīt mājiņas, kas 
ir tik lielas, lai tajās varētu dzīvot knēvelīši.  

Dalība pasākumā: 4.00 EUR, atsevišķas radošās darbnīcas būs par papildus maksu.  

 

Par Pastariņa muzeju 

Pastariņa muzejs ir veltīts rakstniekam Ernestam Birzniekam-Upītim (1871–1960), kas 
bērnībā saukts par Pastariņu. „Bisnieku” viensēta, kurā rakstnieks dzimis, ir vairāk nekā 
400 gadus sena un laika gaitā mainījusies līdz nepazīšanai. Vēsturiskās ēkas atjaunotas 
atbilstoši 20. gadsimta vidus situācijai, kad sētā saimniekoja rakstnieka brālis Kārlis 
Birznieks (1864–1942). 
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Sekojiet mums. www.tukumamuzejs.lv. Twitter: Tukumamuzejs. Facebook: Tukuma muzejs, Tukuma 
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