
Pasākumu plāns un pieteikšanās:  
(pasākumu saraksts vēl var tikt papildināts un mainīts) 

 

 

9. aprīlis (sestdiena) 

Pasākumu apmeklētājiem uz ekskursijām ieteicams līdzi ņemt binokli. 

 

Putnu vērošana un radošās darbnīcas Ķemeru nacionālajā parkā pie dabas izglītības 

centra „Meža māja”  
- putnu vērošanas ekskursija kopā ar ornitologu „Meža mājas” apkārtnē (pastaiga ar 

kājām). Lieliska vieta, kur iepazīt dažādās meža putnu balsis. Ekskursija notiks no plkst. 6.00 

līdz 9.00. Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Ekskursijas vadītājs Jānis Ķuze. 

Pieteikšanās: 26577265 (Ieva). 

- dabas izglītības centrā „Meža māja ” radošās darbnīcas no plkst. 9.00 līdz 14.00  

- putnu būrīšu gatavošana no plkst. 12.00 līdz 15.00 pie dabas izglītības centra „Meža 

māja” 

- pastaiga gida vadībā pa Dumbrāja laipu no plkst. 14.00 līdz 15.00, pieteikšanās 26577265 

(Ieva). 

 

Kolkasragā pie Informācijas centra (Dundagas novads) radoši izglītojošas darbnīcas plkst. 

10.00–12.00. Mācīsimies būvēt putnu būrīšus, risināsim uzdevumus par putniem, izgatavosim 

putnus no dažādiem materiāliem. Papildu informācija: 28385025 (Andra). 

 

Putnu vērošana Sātiņu zivju dīķos, Saldus novadā (ar autobusu). Tikšanās plkst. 10.00 

Saldus autoostā, Jelgavas ielā 2, Saldū. Ekskursija ilgs līdz plkst. 13.00. Sātiņu zivju dīķi ir 

daudzveidīga un saistoša dabas vērošanas vieta. Ekskursijas vadītāja Zigrīda Jansone. 

Pieteikšanās: 22497233. 

 

Putnu dienas „Cīruļos”. Zoodārza Putnu dienas notiks arī Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē 

„Cīruļi” – 9. un 10. aprīlī. Tāpēc visi tie, kuri nepaspēs zīlīšu un strazdu mājvietas vai susuru 

būri izgatavot iepriekšējā nedēļas nogalē Rīgā, laipni aicināti uz Kalveni (Aizputes nov.). 

Pasākumu organizē Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs. Vairāk informācijas: 

http://rigazoo.lv/ 

 

Migrējošo putnu vērošana pie Liepājas ezera (pastaiga). Tikšanās plkst. 9:00, Liepājā, 

Ezermalā pie putnu vērošanas torņa. Nepieciešams laika apstākļiem piemērots apģērbs. 

Ekskursijas vadītājs Ritvars Rekmanis, pieteikšanās tālr.: 28256131 vai e-pastā: 

rekmanis@inbox.lv   

 

Putnu vērošana Svētes palienē kopā ar ornitologu Oskaru Keišu. Izbraukums ar autobusu uz 

putnu vērošanas vietām Svētes palienē, Jelgavas novadā, tikšanās plkst. 9.30 Akadēmijas ielā 

1, Jelgavā, pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa. Dalība bez maksas, bet ar iepriekšēju 

pieteikšanos pa tālr. 63005447 vai tic@tornis.jelgava.lv 

 

Putnu būrīšu darbnīca Jelgavā, Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā plkst. 12.00–15.00. 

Dalība bez maksas. Pasākumu līdzfinansē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs. 

 

Putnu vērošanas pastaiga un pūču būru darbnīca Šķaunē. Tikšanās plkst. 10.00 Šķaunes 

Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas, Šķaunes māmiņu 

centrā, Miera ielā 13, Šķaunē, Dagdas novadā. Pasākumu vadīs Andris Avotiņš. 

Pieteikšanās/informācija: Sandra Drozdova, tālr. 22429754. 
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Putnu vērošana Rāznas Nacionālajā parkā. Kaunatas un Rāznas ezera apkārtnē laikā no 

plkst. 11.00 līdz 13.00 pastaiga, tikšanās pie Kaunatas pienotavas, Kaunatas pagasts, 

Rēzeknes novads (pie autoceļa P55). Ekskursijas vadītājs Vitālijs Ignatjevs. Nepieciešams 

laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi, ja ir – binoklis. Pieteikšanās: 26247732. 

 

Putnu vērošanas ekskursija apkārt Lubāna ezeram (ar autobusu), baudot pavasara putnu 

migrāciju un dabas liegumu Lubāna mitrājs. Tikšanās plkst. 9:00 Madonas Saieta laukumā, 

Madonā. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, pusdienas un, ja ir, binoklis. 

Ekskursiju vadīs Andris Dekants. Atgriešanās Madonā ap plkst. 15.00. Vietu skaits 

ierobežots, pieteikšanās pa tālr. 29234956 vai infolubans@inbox.lv (Lelde, Līga). Ekskursija 

notiek sadarbībā ar Madonas novada domi. 

 

Pasākumi Ziemeru muižas parkā (Alūksnes novads) par dabu un putniem (radošās 

darbnīcas, konkursi, filmas, putnu klausīšanās un skatīšanās – īpaši dzeņveidīgo putnu 

iepazīšana ornitologa Elvija Kantāna vadībā). Pasākuma ilgums no plkst. 10.00 līdz 14.00. 

Pusdienās – uz ugunskura gatavota zupa, bet līdzi jāņem bļodiņa un karote. Pasākuma 

koordinatore Rūta Zepa. Pieteikšanās: 26361362. Pasākumu līdzfinansē Ziemeru pagasta 

pārvalde. 

 

Putnu laivu brauciens Ogres upē, Ogres novadā no plkst. 8.00 līdz 18.00. Laivošana pa 

Ogres upi no tilta P32 līdz tiltam P8., kopā 26km.  

Pasākuma vadītājs: Imants Jakovļevs.  

Maršrutu skatīt 

šeit: http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=yqmlku&centerx=564990.7857644196&cente

ry=6294163.922939248&zoom=5&layer=map&ls=o  

Līdzi ņemam laika apstākļiem un videi piemērotu apģērbu (ērts, nečaukstošs, mitrumizturīgs, 

utm.), binokli, desiņas, ko uzcept pusdienās, vēl kādus našķus, kaut ko dzeramu (tēja, utt).   

Laivu un glabšanas vesti – dalībnieks sagādā pats vai īrē (piesakot ekskursijas vadītājam – īre 

15 Eur); nokļūšana maršruta sākumā/beigās - pašu spēkiem vai, izmantojot transporta 

pakalpojumus (laicīgi piesakot ekskursijas vadītājam). Pasākumā dalībnieku skaits 

ierobežots. Pieteikumu, kāpēc vēlies piedalīties, kāds ir Tavs ekipējums, kāda ir tava 

laivošanas pieredze un cik daudz TU zini par putniem, sūtīt: imishs333@gmail.com 

Piezīme: katrs dalībnieks pats izvērtē savas spējas un veselības stāvokli, lai piedalītos laivu 

braucienā. Atbildību par sevi laivu brauciena laikā uzņemas paši dalībnieku, bet par 

nepilngadīgajām personām – viņu vecāki vai likumīgie aizbildņi. 

 

Līgatnes dabas parks - putnu vērošanas/klausīšanās ekskursija notiks no plkst. 9.00 līdz 

12.00. Tikšanās Līgatnes pagastā pie Līgatnes dabas taku galvenās ieejas (stāvlaukumā pie 

kases, ekskursija būs bezmaksas). Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Ekskursijas 

vadītājs Mārtiņš Platacis. Putnu būrīšu gatavošanas darbnīca no plkst. 12.00 pie Līgatnes 

dabas taku galvenās ieejas. Tālrunis informācijai: 26857059. 

 

 

10. aprīlis (svētdiena) 

Pasākumu apmeklētājiem uz ekskursijām ieteicams līdzi ņemt binokli. 

 

Jūrmalas brīvdabas muzejā 
- radošās darbnīcas un putnu būrīšu gatavošana no plkst.10.00 līdz 14.00 

- pastaiga pa Ragakāpas dabas taku „Putniem pa pēdām” no 11.00 līdz 12.00 Pieteikšanās: 

26577265 (Ieva). 
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Ķemeru Nacionālais parks – Putnu vērošana no CEMEX putnu vērošanas torņa pie 

Kaņiera ezera. Plkst. 10.00–14.00 tornī būs sastopams ornitologs, kurš stāstīs par ezera 

apkārtnē redzamajiem putniem. 
 

Putnu vērošana Kolkas ragā, Dundagas novads (uz vietas). Kolka pavasarī – to kaut reizi 

jāredz katram dabas draugam. Tikšanās plkst. 9.00 pie Kolkasraga informatīvā centra. 

Ekskursijas vadītājs Edgars Lediņš. Pieteikšanās tālr. 29518468. 

 

Putnu vērošana (pastaiga) Kuldīgā. Tikšanās plkst. 9.00 pie Kuldīgas novada muzeja Pils ielā 

5, Kuldīgā. Ekskursijas vadītājs Ritvars Rekmanis, pieteikšanās tālr.: 28256131 vai e-pastā: 

rekmanis@inbox.lv   

 

Putnu dienas „Cīruļos”  

Zoodārza Putnu dienas notiks arī Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē „Cīruļi” – 9. un 10. aprīlī. 

Tāpēc visi tie, kuri nepaspēs zīlīšu un strazdu mājvietas vai susuru būri izgatavot iepriekšējā 

nedēļas nogalē Rīgā, laipni aicināti uz Kalveni (Aizputes nov.). Pasākumu organizē Rīgas 

Nacionālais Zooloģiskais dārzs. Vairāk informācijas: http://rigazoo.lv/ 

 

Putnu būru darbnīca Rēzeknē pie Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās 

administrācijas biroja Galdnieku ielā 8 no plkst. 11.00 interesenti varēs gatavot putnu būrus. 

Vēlams līdzi paņemt āmuru. Īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem. 

 

Pārgājiens ar putnu vērošanu Īdeņas dīķos un apodziņa būru darbnīca pie Lubāna mitrāja 

informācijas centra. Pārgājiena garums 6-8 km. Tikšanās plkst. 9.00 pie Lubāna mitrāja 

informācijas centra - Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts, Madonas novads. 

Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, pusdienas, ja ir, binoklis un āmurs 

darbnīcai. Pieteikšanās pa tālr. 29324956 vai infolubans@inbox.lv (Lelde, Līga). 

 

Putnu dienas Jaunpiebalgā. Tikšanās plkst. 12.00 pie Jaunpiebalgas sākumskolas, Priežu 

ielā 8. Pasākuma laikā notiks putnu vērošanas pārgājiens un putnu būru darbnīca. Ieteicami 

laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursiju vadīs Elvijs Kantāns. Pieteikšanās: 26264611 

 

Putnu vērošana Sedas purvā. Tikšanās plkst. 9.00 Jērcēnu centrā (Strenču novads Jērcēnu 

pagasts). Pavasara putnu vērošana no torņa, pastaiga pa Sedas purva dabas taku. Pārgājiena 

garums atkarīgs no ūdens līmeņa un laika apstākļiem. Nepieciešami gumijas zābaki. 

Pasākumu vadīs ornitologs Mārcis Tīrums. Pieteikšanās: 26361362. 

 

Putnu vērošana Burtnieku ezera apkārtnē (pastaiga). Tikšanās plkst. 10.00 pie Burtnieku 

muižas parka vārtiem, Burtniekos. Laika apstākļiem piemērots apģērbs un slēgti apavi. 

Ekskursijas vadītājs: Dagnis Mukāns. Pieteikšanās: 26446487. 

 

Putnu vērošanas ekskursija Ķeipenes apkārtnē (pārgājiens), kuras laikā dalībnieki tiks 

aicināti novērot un iepazīt pagastā sastopamos putnus. Pulcēšanās plkst.10:00 pie Ķeipenes 

Kultūras nama Akas ielā, Ķeipenē. Līdzi jāņem binokļi, laika apstākļiem piemērots apģērbs 

un slēgti apavi. Pēc ekskursijas radošā darbnīca bērniem Ķeipenes tautas namā un 

orientēšanās maršruts ar uzdevumiem par putniem. Pieteikšanās/papildu informācija: Baiba 

Maskoļūna, tālr.: 29149759 
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Putnu vērošanas ekskursija Rīgā un tās apkārtnē (ar autobusu). Tikšanās plkst. 8.00 pie 

Latviešu biedrības nama, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Putnu vērošana maršrutā Juglas ezers-

Mašēnu ezers-Ķīšezera pils kakts-Upesciema zivju dīķi. Ekskursija ilgs līdz plkst. 13.00. 

Ekskursiju vadīs Ruslans Matrozis. Vietu skaits ierobežots! Pieteikšanās: 26446487. 

 

12. aprīlis (otrdiena) 

Putnu dienu viktorīna Kuldīgas Centra vidusskolas aktu zālē; 1.–4. klašu grupai plkst. 

10.00, 5.–8. klašu grupai plkst. 12.30. Komandā 4-5 skolēni. Pieteikšanās un papildu 

informācija: ginta.gotfridsone@gmail.com. 

 

 

16. aprīlis (sestdiena) 

Nodarbība par pūcēm apvienojumā ar urālpūču un mazo putnu (strazdu, zīlīšu) būru 

darbnīcu. Pasākuma sākums plkst. 11.00, Mazsalacas pilsētas bibliotēkā (Parka iela 9-2), būru 

darbnīca blakus esošajā pagalmā. Organizatori parūpēsies par siltu tēju un mazākajiem 

apmeklētājiem par kādu citu aktivitāti (krāsojamie materiāli u.c.). Nodarbību un būrīšu 

darbnīcu vadīs pūču pētnieks Andris Avotiņš jun. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

Papildu informācija zvanot uz 20067030 (Ilze). 
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