
SESTDIEN, 12. MAIJĀ:
9:00 – 9:30 Pulcēšanās Burtniekos pie Burtnieka ezera centra 
kanāla
9:30 – 10:30 Saudzīgas copes instrukcijas spiningotājiem. Ar savu 
pieredzi dalīsies – Mārtiņš Balodis, Gunārs Klēģers, Ingus Goltiņš uc.
10:30 – 11:00 Laivu sadale un izbraukšana ezerā
12:00 – 18:00 Spiningošanas sesija „atlaid mammu!” stilā
18:00 – 18:30 Atgriešanās krastā un sviestmaižu pauze
18:30 – 19:30 1. dienas veiksmīgāko dalībnieku nosaukšana, lomu 
un ķeršanas tehniku apspriešana

SVĒTDIEN, 13. MAIJĀ:
8:00 – 8:30 Pulcēšanās Burtniekos pie Burtnieka ezera centra 
kanāla
9:00 – 15:00 Spiningošanas sesija „atlaid mammu!” stilā
15:00 – 15:30 Atgriešanās krastā un sviestmaižu pauze
15:30 – 16:00 2. dienas veiksmīgāko dalībnieku nosaukšana, lomu 
un ķeršanas tehniku apspriešana
16:00 – 16:45 Novadpētniecības lekcija „Burtnieks – leģendāra 
vieta”, lekt. Marika Daļecka
16:45 – 17:30 Zemes zinātņu lekcija „No Ledus laikmeta līdz mūsdi-
enām un tālāk” lekt. Jānis Ukass
17:30 – 18:30 Ihtioloģijas zinātņu lekcija „Burtnieka ezera sistēma 
un tās iemītnieces” lekt. Matīss Žagars
 Pasākuma vadītāji – Māris Olte un Matīss Ābiķis

PASĀKUMA DALĪBAS INSTRUKCIJA:
Piedalies kopā ar draugiem vai ģimeni! Izdomā, vai vēlies apmeklēt 1. dienu, kad uzstāsies un ar padomu palīdzēs saudzīgas spiningošanas 
eksperti, ar kuriem kopā arī dosimies 6 st. spiningošanas sesijā „atlaid mammu!” stilā, vai 2. dienu, kad pēc spiningošanas izglītosimies 
populārzinātniskās tematikās, kas tieši un netieši ir saistītas ar mūsu iemīļoto nodarbi – makšķerēšanu. Noklausīsimies lekcijas un varēsim 
uzdot jautājumus. Ja vēlies piedalīties abās pasākuma dienās – par nakšņošanu tev būs jāparūpējas pašam, sazinoties ar „atlaid mammu!” 
sadarbības laivu bāzēm Burtnieka ezerā. Abu dienu spiningošanas sesijām dalībnieku vajadzībām ir rezervētas 25 airu laivas, ja tev ir 
pašam sava laiva (arī motorlaiva), vari braukt ar to. Pasākums ir bezmaksas, lai kļūtu par reģistrētu pasākuma „Uzzini un izglītojies kopā ar 
„atlaid mammu!”” dalībnieku, piesakies rakstot epastu uz info@atlaidmammu.lv. Tev jāuzraksta:

1) savs vārds, uzvārds, 2) tālruņa nr., 3) kopējais piesakāmo dalībnieku skaits (sevi ieskaitot),  4) norādi vai vēlies ņemt dalību 1., 2. vai abās 
pasākuma dienās,  5) brauksi ar savu laivu vai pretendē uz rezervēto airu laivu? 

Tavi dati netiks izmantoti nekā citādi, kā pasākuma koordinācijai un netiks nodoti 3. personai. Par sviestmaizēm un atspirdzinājumiem 
rūpējamies paši. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvani vai sūti ziņu pasākuma organizatoriem – Matīsam Ābiķim (28245446) vai Jurim 
Bārtulim (26519777).

BURTNIEKA EZERS
12. un 13. maijs

Uz tikšanos pie leģendārā Burtnieka!

Uzzini un
izglītojies
kopā ar -


