
3

Putni dabā 2014/2

LOB biedri aktivizējas
Iepriekšējā “Putni dabā” numurā 
rakstīju, ka Litenē aktīvi darbojas 
LOB vietējā grupa un ka divas 
citas LOB vietējās grupas ir pašā 
darbības sākumā un par tām vēl 
dzirdēsiet. Šajā rakstā būs runa ne 
tikai par divām, bet pat trim jaunām 
LOB vietējām grupām. 2014. gadā 
izveidojušās LOB vietējās grupas 
Rīgā, Jūrmalā un Cēsu apkārtnē. 
Un vēl vismaz divas grupas ir izvei-
des sākumā.

Litenes LOB vietējā grupa darbojas 
jau vairākus gadus Elvija Kantāna 
vadībā. Elvijs ir pat nodibinājis atse-
višķu biedrību, lai varētu efektīvāk 
izmantot dažādu projektu iespējas ar 
putniem saistītu mērķu īstenošanā. 
Ziemeļvidzemes putnu izpētes bied-
rība reāli darbojas kā Litenes LOB 
vietējā grupa, un tai ir pat sava inter-
neta vietne – www.litenesputni.lv. 
Apmēram 1–2 reizes mēnesī šī grupa 
rīko lekcijas, ekskursijas, ekspedīcijas 
un citus izglītojošus un putnu izpētes 
pasākumus. Ja vēlies uzzināt vairāk 
par Litenes LOB vietējās grupas dar-
bību un/vai iesaistīties tajā, sazinies 
ar tās vadītāju Elviju Kantānu (e-pas-
ta adrese: elvijs.kantans@inbox.lv).

Vairāk par Litenes LOB vietējās gru-
pas jaunumiem skatiet LOB interneta 
vietnes Vietējo grupu sadaļā: http://
lob.lv/lv/vietejas_grupas/. Tur tiks 
publicēti arī citu grupu jaunumi.

Rīgas, Jūrmalas un Cēsu LOB vie-
tējās grupas izveidojušās nesen, un 
to plāni vēl ir tapšanas stadijā. Ja ir 
vēlme iesaistīties šajās grupās, droši 
sazinieties ar grupu vadītājiem, lai 
uzzinātu par tuvākajām aktivitātēm. 
Vismaz sākumā, lai darbotos LOB 
vietējā grupā, nav obligāti jābūt LOB 
biedram – var pavērot un saprast, 
vai un kāda ir interese par putniem. 
Un, ja putni interesē, var kļūt par 
LOB biedru. Ja ir vēlme nodibināt 
LOB vietējo grupu savā apkārtnē, 
tajā gan jābūt vismaz pieciem LOB 
biedriem. LOB vietējā grupa var būt 
jebkuru piecu LOB biedru – interesen-
tu – pulciņš. Piemēram, nav nekādu 
šķēršļu, lai Rīgā izveidotu vēl vienu 
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vai pat vairākas vietējās grupas, ja to 
dalībniekiem ir ērtāk sapulcēties pie 
Ķīšezera, Purvciemā, Pārdaugavā vai 
citā vietā. Par jaunas LOB vietējās 
grupas izveidi droši sazinieties ar 
LOB biedru un vietējo grupu koor-
dinatoru Agni Bušu (e-pasta adrese: 
agnis@putnidaba.lv).

Jaunizveidotā Rīgas LOB vietējā 
grupa oficiālās sapulces plāno noturēt 
Rīgas centrā. Ekskursijas un citi 
izbraucieni, protams, notiks dažādās 
Latvijas vietās, t.sk. Rīgā. Patiesībā 
Rīgā ir daudz ko darīt – te ir daudz 
putnošanas vietu un vismaz trīs put-
nu vērošanas torņi. Arī esošos izpētes 
projektus var attīstīt, piemēram, 
Mežaparkā atrodas samērā liels mazo 
dobumperētāju putnu būrīšu paraug-
laukums. Rīgas LOB vietējās grupas 
vadītājs ir Andris Dekants (e-pasta 
adrese: adekants@gmail.com).

Jūrmalas LOB vietējā grupa jau tagad 
ir izdomājusi dažādas aktivitātes. 
Interesanti ir tas, ka Jūrmalas teri-
torijā atrodas arī Ķemeri, ko ikviens 
putnotājs pazīst kā ļoti labu putnu 
vietu. Savulaik Jānis Ķuze Ķemeru 
nacionālā parka teritorijā esot izlicis 
35 lauku piekūnu būrus, un viens 
no pirmajiem Jūrmalas LOB vietējās 
grupas darbiem varētu būt apsekot šos 
būrus un noskaidrot, kādā stāvoklī tie 
ir. Ja kāds būris būs apdzīvots, tad 
varētu tikt sarīkots Jūrmalas LOB 
vietējās grupas izbraukuma semi-
nārs ar jauno piekūnu gredzenošanu 
(jau ir sarūpēti krāsainie gredzeni). 
Nākotnes plānos ietilpst arī erickiņu/
dzegužu būrīšu izvietošana mežā 
starp Pumpuriem un Jaundubultiem, 
kā arī ziemā brauciens uz Starpiņupī-
ti. Ja dzīvojat Jūrmalā vai tās apkai-
mē un vēlaties iesaistīties vietējās 
grupas darbā, sazinieties ar tās vadī-
tāju Edgaru Lediņu, (e-pasta adrese: 
info@ledins.lv). Edgars, starp citu, ir 
arī SIA “Motacilla” vadītājs.

Vēl viena LOB vietējā grupa izveido-
ta Līgatnē, taču tās darbības teritorija 
aptver arī Cēsu apkārtni. Viens no 
grupas dalībniekiem – Mārtiņš Plata-
cis – daudziem ir zināms kā “Torņu 

cīņu” komandas “Zaļknābji” dalīb-
nieks un ūdensstrazdu aktīvists. Ja 
ir vēlme darboties Cēsu LOB vietējā 
grupā, sazinieties ar grupas vadītāju 
Agnesi Gaili (e-pasta adrese: 
Agnesei.Gailei@gmail.com).

Nobeigumā vēlos pateikties visiem 
LOB biedriem un atbalstītājiem, kuri 
aizpildīja aptauju par LOB darbu aprīļa 
beigās! Viens no aptaujas jautājumiem 
bija arī par žurnāla rubriku “Piedalies”. 
Prieks, ka teju 60% no respondentiem 
atbildēja, ka šo rubriku vajadzētu tur-
pināt. Tāpēc iespēju robežās turpinā-
sim rakstīt par iespējām līdzdarboties 
ar putniem saistītās jomās.

Agnis Bušs, 

LOB biedru un 
vietējo grupu koordinators,

LOB žurnāla “Putni dabā” redaktors
agnis@putnidaba.lv

Summary
LOB members become active /Agnis Bušs/

For years there have been one Latvian 
Ornithological Society (LOB) local group 
in Litene. This year three new LOB local 
groups was created (in Riga, Jūrmala and 
Līgatne (Cēsis)) and at least two more 
groups could be created in near future.


