
Pļavas diena 26. jūnijs PROGRAMMA

Dalībnieks Norises vieta Aktivitātes īss apraksts Norises laiks Dalības 
maksa Kontakti Piezīmes

Piemājas Dabas 
saimniecība "Ošumājas"

"Ošumājas", Gadžiuņi, Mežvidu 
pagasts, Kārsavas novads

Tikšanās vieta: GPS 56.724419, 
27.641323

Dosimies izzinošā augu piedzīvojumā savvaļas zirgu un 
liellopu pavadībā. Aplūkosim kā savvaļā dzīvo orhidejas, 

lini, burkāni un citi augi. Raudzīsim atrast kādu no 
Latvijas mazākajām papardītēm un ļausimies dabisko 

pļavu valdzinājumam! 

Programma:
10:00-12:00 Izzinoša pastaiga pa dabiskajiem zālājiem 

savvaļas zirgu un liellopu pavadībā
12:00-13:30 Komandu orientēšanās spēle "Iepazīsti 

dabiskos zālājus!"
13:30-14:00 Rezultātu paziņošana un nobeigums:

10:00 - 14:00 3 euro no 
personas

Renāte Kaupuža 
27403647 Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Var līdzi ņemt 

cienastu dzīvniekiem – burkānus, ābolus. 

Lemeškalna dabas oāze "Lemeškalni", Ūtičova, Zvirgzdenes 
pagasts, Ciblas novads

Pļavas ziedu un meža augu pirts paklājiņu izgatavošanas 
darbnīca. 10:00 dosimies ievākt augus, 12:00 dabas 

darbnīcas sākums
10:00 - 14:00 Ziedojumi Irēna Lipska 

22017651

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Līdzi ņemiet lina 
auklu, šķēres augu vākšanai, var arī savas savāktās 

Jāņu zāles. 

Annasmuižas tējas Pie Salnavas kultūras nama, Liepu 
iela 1, Salnava, Kārsavas novads

Iebridīsim pļavā un savāksim augus, parunāsimies par 
augu nozīmi un izveidosim ārstniecības augu pušķi. 

Turpinājumā plkst. 17:30 teātra izrāde Salnavas estrādē 
"Divi čorti pūra molā". Noslēgumā večerinka.

14:00 - 20:00 3 euro no 
personas

Anna Danča 
26095757 Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!    

Pirtniece Ingūna Rauda Rūzori, Mērzdenes pagasts, 
Kārsavas novads

Pirtnieces Ingūnas Raudas stāsts par dabas veltēm un 
augiem veselībai un pirtij. Uzzināsim, kuri augi vislabāk 

der pirtij un veselības uzlabošanai, kā tos vākt, kā 
sagatavot un kā pareizi izmantot. Kāds ir pirts rituāls, un 

ko nenovērtējamu pirtiņa dod mums katram.

14:00 3 euro no 
personas

Ingūna Rauda 
29395157 Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!    

Līdumnieku biedrības nams Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, 
Ciblas novads

Zāļu tepiķu darbnīca, pirtsslotu un adītu pirts švammīšu 
tirdziņš, kā arī grāmatu izstāde par ārstnieciskām tējām. 
Zāļu tēju degustācija ar medu par ziedojumiem un līdzi 

ņemiet savas krūzītes.Turpinājumā vietējo pašdarbnieku 
uzstāšanās.

16:00 - 18:00

Nākot ar savu 
augu pušķi 3 

euro no 
personas. Ja 

izmanto 
augus uz 

vietas, tad no 
5 līdz 7 euro 
no personas.

Dagnija Sadovska
26819031 Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!    

Z/s “Purvmaļi "Purvmaļi", Šuškova, Pasienes 
pagasts, Zilupes novads 

Ciemošanās un cienāšanās Z/s “Purvmaļi” zemeņu 
laukos. Iespējama arī pašlasīšana 18:00 - 22:00 3 euro 

personai
Skaidrīte Marčenoka 

29395827 Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!    

Kopdziedāšana ar Antu 
Eņģeli

Grebļa kalna pakāje, Meikšāni, 
Pasienes pagasts, Zilupes novads 

Tautas dziesmu kopdziedāšana Grebļukalna pakājē 
Antas Eņģeles vadībā. 22:00 - 23:00

Ilga Ivanova 
28656530

Tauriņu nakts visām aktivitātēm nepieciešama  
obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 19.06. kā 

arī pase vai ID karte un pierobežas caurlaide. 
Lūgums par savu labsajūtu parūpēties pašiem, 
izvēloties nakts stundām piemērotu apģērbu, 

paņemot līdzi lukturīti, pretinsektu līdzekli un paliktni 
ilgstošai sēdēšanai pļavā. Līdz pasākuma norises 

vietai 2 km jāmēro kājām. 

Tauriņu gaismošana ar 
entomologu, Dabas 

aizsardzības pārvaldes 
darbinieku Gunti Akmentiņu

Grebļa kalna pakāje, Meikšāni, 
Pasienes pagasts, Zilupes novads 

Entomologa Gunta Akmentiņa stāsti un tauriņu 
gaismošana. Cienāšanās ar zāļu tēju. Aktivitāte tapusi 

sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 
23:00 - 02:00

Nakts pārgājiens pierobežā  Grebļa kalna pakāje, Meikšāni, 
Pasienes pagasts, Zilupes novads 

Izaicinājumiem bagāts pārgājiena maršruts ar pļavu zāļu 
smaržām un augu retumiem. Kopējais garums ap 6 km, 

ar brokastīm rītausmā.
02:00 - 06:00 5 euro 

persona

Norises vietu karte: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lfZfU-8aXqK6YUcCiPZyHX-E6yLimnQo&usp=sharing


