
Zirgu un dabas izrāde "Kumeļu rotaļas" 
Zirgu sēta "Klajumi", Kaplavas pagasts, Krāslavas novads

PROGRAMMA
1.diena, 9.jūnijs

Pasākuma organizētāja: Ilze Stabulniece, Mūzikas režisors: Arvīds Babris
13:00-13:30 Zirgu staļļa/viesnīcas un pasākuma atklāšana, praktiska informācija par programmu, teritoriju

Harijs Beķeris, LTV raidījuma "Province" vadītājs,  Anna Rancāne, dzejniece,  Ilze  Stabulniece, zirgu sētas 
"Klajumi" īpašniece, Gunārs Upenieks, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs,  Janušs Bulašs, Priedaines 
Katoļu baznīcas priesteris

13:30-13:40 Kopēja foto ar visiem ciemiņiem pie jaunā zirgu staļļa, Ceļš kājām no zirgu staļla (cauri zirgu stallim) līdz  
izrādes vietai
Zirgu izrādes daļu vada Ligita Harčevska, Zirgu sētas "Untumi" īpašniece

13:40-13:50 5-7 gadu veci jātnieciņi rāda, ko prot
R  .Koroševskis ar zirgu Gunta, E.Jefremkins ar zirgu Pandora un A.Jefremkins ar zirgu Raita  

13:50-14:00 Iejādes elementu paraugdemonstrējumi,Zirgu sētas "Untumi" sportiste, sertificēta trenere Diāna Safronova 
ar zirgu Sallija

14:05-14:15 Konkūra šķēršļu joslas pārvarēšana – paraugdemonstrējumi 
ZS "ERLAIN", Kaplavas pagasts, Krāslavas novads,  sporta zirgu  trenere Rasma Lapsa ar zirgu Eskorts 
Zirgu sētas "Untumi", Ozolmužas pagasts ,Rēzeknes novads,  sportiste, sertificēta trenere Diāna Safronova ar  
Latvijas šķirnes zirgu Sallija

14:15-14:25  Arābu šovs ar karstasinīgiem zirgiem, Juris un Līga Astiči, "3 vītolu staļļi", Riebiņi, Riebiņu novads
14:25-14:50 Reitterapijas  un  relaksācijas  zirga  mugurā  demonstrējumi un  rotaļas  ar  zirgiem  ar  skatītāju 

piedalīšanos
Vada   Olga Bērziņa, Latvijas reitterapijas asociācijas prezidente  

14:50-15:00 Figurālā jāšana, Zirgu sētas "Klajumi" īpašniece Ilze Stabulniece ar  Latvijas šķirnes zirgu Skanda 
15:00-15:15 Zirgs armijā, Latvijas armijas kapteinis Mārcis Slavinskis ar zirgu Irma
15:15 -15:25 Čigānisks šovs ar raibiem zirgiem
15:25 -16:00 Latvijas,  Lietuvas,  Baltkrievijas,  Vācijas  šķirņu  zirgu,  Amerikas  rikšotāja  un  Šetlandes  ponija 

demonstrējums 
16:00 Zirgu divjūga pļaujmašīnas un zirga grābekļa demonstrējums darbā

Viktors Lukša, Rasma Lapsa 
17:00 Ekskursija pa Klajumu Odu taku un Stabuļu Koncerts Purva koncertzālē

I.Stabulniece, ekskursijas vadītāja, A.Maijers, stabulnieks
20:00 Saulrieta un zirgu fotosesija 

A.Kauškalis, G.Čižika, I.Geiba- fotosesijas vadītāji
18:00–20:00 Muzikālā pauze 

22:00 Kukaiņu vērošana prožektora gaismā naktī 
Komentē zinātnieki: DU rektors A.Barševskis, J.Bāra, U.Valainis, R.Cibuļskis

……. Nakts pieguļā un nakšņošana-savās līdzpaņemtās teltīs 
PARALĒLĀS AKTIVITĀTES

13:30-17:00 Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts aicina visus interesentus uz interaktīvu nodarbību 
"Zaļā  laboratorija". Aktivitātes  laikā  apmeklētāji  varēs  iejusties  biologa  "ādā",  pētot  retus  un  unikālus 
kukaiņus  kopā  ar  institūta  pētniekiem,  vērot  zinātniskā  aprīkojuma demonstrējumus  un  klausīties  biologu 
stāstos par ekspedīcijās piedzīvoto. Mazie apmeklētāji varēs piedalīties izglītojošās spēlēs un saņemt balvas.
J.Bāra, U. Valainis, R.Cibuļskis

13:30-17:00 Kas zem kājām zirgiem rāpo? Latgales zoodārzs,  LIFE-HerpetoLatvia  projekts,  Daugavpils  Universitātes 
Ekoloģijas Institūts - demonstrācija un stāsts par Latvijas abiniekiem un rāpuļiem un par to saistību ar zirgiem. 
Herping un abinieku noteikšana dabā kopā ar ekspertiem herpetologiem Mihailu Pupiņu un Aiju Pupiņu

13:30-17:00 "Dabas fabrika bērniem" Ingas Pudnikas un Daigas Lapsas vadībā
13:30-17:00 Brīvdabas kino par zirgiem, Dace Slavinska, Latvijas TV režisore

2.diena, 10.jūnijs
~5:00 Rītausmas un zirgu fotosesija A.Kauškalis, G.Čižika, I.Geiba- fotosesijas vadītāji

10:00-10:30 "Dabas teātris" Inta Lipšāne, Inga Pudnika
10:30-13:00 Ekskursija kājām,  jāšus  vai  pajūgā  (jāpiesaka  iepriekš)  uz "Klajumu"  Ķemeriem  un  Krastiem,  Ilze 

Stabulniece  Geo-Slēpņošana (Geo-Catching"),  J.Soms  Apkārtnes  izzināšana zinātnieku vadībā: J.Bāra,  
U.Valainis, R.Cibuļskis, A.Škute

Noslēgumā 
ap 14:00

Diskusiju klubs - idejas nākamā gada pasākumam,  vada Jānis Baltačs,  Žanna Jeļisejeva /Ierosinājumu 
kaste
Pieteikšanās Klajumu jāšanas skoliņai

Abu dienu garumā varēs: 1) Pieteikties jāšanas skoliņai; 2)  iegādāties suvenīrus; 3) apskatīt zirgus un kumeļus, varat 
ņem līdzi maizi un burkānus-zirgiem ļoti patiks, ja viņus uzcienāsiet; 4) apskatīt trušus; 5) rotaļāties ar suņiem, 6) 
vizināties ponija un zirgu mugurās un pajūgos (par maksu-2Ls aplis);7) paēst lauku ēdienus (putra, pankūkas, tēja,  
citronūdens - par maksu), 8) Pastaigāties pa Klajumu Odu taku;9) Fotografēties; 10) šūpoties, skraidīt, smaidīt un dejot.

Papildus informācija: ilze.stabulniece@inbox.lv Tel. +371 29472638 (Ilze)
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