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ADARES MUIŽA NO ROKDARBIEM LĪDZ MĀKSLAI 

Adares muiža agrāk tika saukta par 
Moontaparinga. Muiža tika nopirkta no
Džona Haindmārša (John Hindmarsh), 
kurš bija Dienvidaustrālijas pirmā 
gubernatora dēls. To nopirka Kudmoru 
pāris, kas bija cēlušies no Limerikas Īrijā, 
kur atradās Adares ciems. 1893. gadā 
viņi uzcēla šo vasaras rezidenci kā 
papildinājumu sākotnējai Haindmārša 
kotedžai.  Rezidences arhitekts bija 
Frederiks Dankers. Rezidenci izceļ pieci 
jumta tornīši un logu vitrāžas. Agrāk 
muižas dārzā dzīvoja pāvi un brieži, kā 
arī bija izstādīti vaļu kauli un lielgabals 
no nogrimuša kuģa vraka. Kopš 1954. 
gada muiža pieder Metodistu baznīcai. 
Atrodiet kādas figūras rotā ēdamzāli!
 

Kristī Biezaite vakar novadīja lekciju par 
to, kā viņa no rokdarbnieces kļuva par 
mākslinieci. Sāka ar četrām kaimiņa 
aitām, mazgāja, kārsa un vērpa vilnu. Tad 
sāka pētīt vietējos eikaliptus un krāsot 
vilnu. Katrs koks savā gadalaikā dod 
savādāku krāsu paleti: miza dod tumšo, 
lapas gaišo. Krāsas kodināšanai viņa 
izmanto sarūsējušas tramplīna spirāles. 
Kristī demonstrēja kā viņa vērpj vilnu uz 
sava ratiņa. Vēlāk arī citi varēja 
izmēģināt vērpšanu. Nav tik viegli kā 
izskatās!
Atmini, kuram dzīvniekam ir vismīkstākā 
vilna? 



Kristī kopā ar bērniem sāka gatavot galdautu, iesienot 
tajā visdažādākos dabas materiālus: mizu, lapas un 
puķes. Katrs bērns pielika savu roku galdauta 
gatavošanā. Nevar vien sagaidīt, lai redzētu kādas 
krāsas un zīmējumi ir sanākuši! Kā beidzās šī ievirze? 
Kas iztraucēja viņu darbošanos? 

KRISTĪ AR BĒRNIEM GATAVO GALDAUTU 

JOSTU AUŠANA AR IVETU LEITASI 

KO BĒRNI MEKLĒJA PLUDMALĒ?



Starp mums ir divas draudzenes Zanda un Julgī, kuras 
ir studējušas folkloru, varētu sacensties skaļā 
dziedāšanā ar operas solistiem  un kuras māk 
dziesmas vairākās valodās. Padomājiet, kādās valodās 
jūs viņas esiet dzirdējuši dziedam? 

MĪKLA PAR VALODĀM.

ROTU VĒSTURE.

POLITIKA AR ULDI OZOLIŅU
TAS IR NOPIETNI!  

Andris Rūtiņš novadīja lekciju par rotu vēsturi. Muzeju  
eksponāti kā rotu autentiskuma garantija. Kas notiek 
pakaļdarinājumu tirgū? Ko darīt, ja mantu meklētāji 
izposta apbedījumus un pārdod rotas internetā? Rīt 
sāksies rotu darināšanas nodarbības. Ja nepaspējāt 
pieteikties, runājiet ar Andri.  
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8:00   brokastis
9:00   dienas iezvanīšana
9:10    Ē. Zeps, J. Stalte “ Vai Sibīrijā ir 
           dzintars?”
10:15   kafijas pauze
10:30  rīta ievirze
12:30  pusdienas
1:30    pēcpusdienas ievirze
3:15    launags
4:00  Autobiogrāfijas darbnīca ar Baņutu
         Rubesu 
6:00  vakariņas
7:00  šķēršļu gājiens
8:15   pasaciņa un “Aijā, žū žū”
9:30  nīkšana, zolīte, satikšanās vakars 
  

8:00.  brokastis
9:00   dienas iezvanīšana
9:10    teātris - lomu sadale 
10:15   našķis 
10:30  teātris - masku gatavošana
11:30   folklora un rotaļas ar Julgī un Ēriku 
12:30  pusdienas
1:30    mezglu siešana/darbošanās ar smiltīm
3:30   launags
4:30   tikšanās ar Latvijas skolotāju Daci
          Anstrati 
6:00   vakariņas
7:00   šķēršļu gājiens
8:15    pasaciņa un “Aijā, žū žū” 


