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LOB vietējo grupu jaunumi

Agnis 

Bušs

Jo dienas, jo LOB vietējo grupu 
darbība kļūst spēcīgāka. Par to ir 
milzīgs prieks, it sevišķi, saprotot, ka 
arī LOB vietējo grupu dalībniekiem 
pašiem patīk un ir interesanti īstenot 
dažādus ar putnu izpēti, aizsardzību 
un sabiedrības izglītošanu saistītus 
pasākumus.

Īpašs prieks man ir par LOB Rīgas 
vietējās grupas darbošanos, jo pats 
esmu no Rīgas un iepriekš, kad 
darbojās LOB reģionālās grupas, nekas 
tāds Rīgā nenotika. Tajā brīdī es jutos 
diezgan nelāgi, tā, it kā putni Rīgā 
nebūtu interesanti un viss interesantais 
notiktu ārpus Rīgas. Mēs visi zinām, ka 
tā tomēr nav un putni ir visur. Palasiet 
kaut vai šajā pašā numurā publicēto 
rakstu par putniem Ķengaragā un 
LOB Rīgas vietējās grupas aktivitātēm 
Ķengaraga izpētē un ekskursijām uz 
Mangaļsalu (sk. 41. lpp.).

Arī citas grupas nesnauž. Pagaidām 
aktīvākā ir bijusi LOB Litenes vietējā 
grupa Elvija Kantāna vadībā, kurš vada 
arī Ziemeļvidzemes putnu izpētes 
biedrību (ZVPIB). Teju katru mēnesi 
Litenes apkārtnē notiek vismaz viens 
pasākums, kurā var piedalīties ikviens 
interesents. Piemēram, septembrī 
notika migrējošo putnu uzskaites pie 
Kaļņa un Lazdaga ezeriem.

LOB Cēsu vietējā grupa vēl ir tapšanas 
procesā un plašāka dibināšanas 
kopsapulce tika sasaukta 2014. gada 
oktobra nogalē. Grupā tiek ļoti gaidīti 
visi interesenti, cilvēki ar idejām par 
putnu vērošanas, dabas aizsardzības, 
ar putniem un dabu saistītu pasākumu 
realizēšanu. Īpaši tiek gaidīti darboties 
griboši, kaut bez priekšzināšanām, bet 
ar vēlmi individuāli attīstīt zināšanas 
putnu jomā un ilgstoši darboties LOB 
Cēsu vietējā grupā. Tiek gaidīti bijušā 
Cēsu rajona iedzīvotāji, kā arī citu 
apkārtņu iedzīvotāji, kuriem Cēsis vai 
Līgatne ir pa ceļam. 

Savu interesi vai dalību LOB Cēsu 
vietējā grupā var apstiprināt Agnesei 
Gailei pa tālruni 26857059. Šobrīd 
LOB Cēsu vietējā grupā jau darbojas 
Mārtiņš Platacis, Agnese Gaile, Mareks 
Strazdiņš un Oļģerts Tīliks. 2014. gada 
nogalē plānota ūdensstrazdu ekskursija 
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At the moment four LOB local groups 
are working – in Riga (main focus on 
research of Riga districts – Ķengarags 
and Mangaļsala), Litene (1–2 excursions 
each month), Jūrmala (during October/
November are planned to install nest-
boxes for redstarts/cuckoos) and Cēsis.

Mārtiņdienas svinību ietvaros (15.–16. 
novembrī).

LOB Jūrmalas vietējā grupā oktobrī un 
novembrī paredzēta erickiņu/dzegužu 
būru izlikšana mežā starp Pumpuriem 
un Jaundubultiem, kā arī savstarpējais 
iepazīšanās pasākums. 

Jāpiebilst, ka LOB vietējās grupas 
saņem tiešu LOB atbalstu dažādās 
formās – gan morāli, gan praktiski. 
Vairāk informācijas meklējiet LOB 
interneta lapā LOB vietējo grupu 
(http://lob.lv/lv/vietejas_grupas/) un 
LOB skolu programmas (http://lob.lv/
lv/skolotajiem/) sadaļās.
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Putnu vērošana LOB Litenes vietējā grupā pie Kaļņa ezera. 
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Pašgatavota zupa vienmēr uzlabo omu.
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