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Putni dabā 2014/3

JAUNUMI

Vai putni dzied tāpēc, ka tie ir 
laimīgi? Vai putni kaut ko spēj 
pateikt cilvēkam? Apmaldījušies 
ir putni vai tomēr cilvēki? Vai ar 
putniem var manipulēt tāpat kā ar 
cilvēkiem? 

Ja Tevi uzrunā kaut viens no uzdotajiem 
jautājumiem, tad Tev var būt unikāla 
iespēja darboties radošā kolektīvā, 
kura dalībnieki par godu Latvijas 
Ornitoloģijas biedrības 30 gadu 
jubilejai veido dokumentālo filmu par 
ornitoloģiju (zinātni par putniem) 
un ornitologiem (putnu pētniekiem) 
Latvijā. Putnu izpēte, kā arī dabas 
sargāšana, to izolējot no cilvēkiem, 
nav iespējama. Protams, ir vietas, kur 
nepieciešams pilnīgs miers un cilvēku 
klātbūtne nav vēlama, taču dabas 
aizsardzības pasākumus sekmīgi var 
veikt, tikai un vienīgi par to rādot un 
stāstot. Tad, kad cilvēki sapratīs šīs dabas 
vērtības, kā arī dabas savstarpējo saikni 
ar cilvēkiem, tad daba vairs no cilvēkiem 
nebūs jāsargā, jo cilvēki dabu sargās paši.

Šobrīd jau ir zināms, ka topošā filma 
sastāvēs no divām daļām – pirmā 
filmas daļa būs veltīta LOB vēsturei 
un attīstībai, un tajā būs intervijas ar 
ornitologiem, kā arī citi interesanti 
materiāli par LOB. Filmas pirmās daļas 
pirmo versiju plānots prezentēt LOB 
30 gadu jubilejas pasākumā 2015. gada 
februārī.

Savukārt otro filmas daļu plānojam 
uzņemt visa nākamā gada garumā. 
Tā ir iecerēta kā filozofisks vēstījums 
par dabas un cilvēku mijiedarbību. 
Šo filmas daļu šobrīd gan sīkāk 
nekomentēsim, lai saglabātu lielāku 
intrigu skatītājam.

Jau tagad ir iespēja iepazīties ar filmas 
rullīti – sākotnējo ieskatu filmā. Tas 
atrodams LOB interneta vietnē 
(http://www.lob.lv/lv/LOB-30) un 
“Putni dabā” YouTube kontā (https://
www.youtube.com/user/putnidaba). 

Ornitologi. Starp putniem un cilvēkiem

Šīs filmas uzņemšana nav komerciāls 
pasākums, un tā šobrīd top, pateicoties 
dažiem dabas draugiem un entu-
zi as tiem, tāpēc aicinām visus LOB 
biedrus un atbalstītājus iespēju robežās 
iesaistīties filmas tapšanā. Gan LOB 
biedri, gan arī citi interesenti ir aicināti 
dalīties ar jebkādiem materiāliem, kas 
varētu noderēt filmas veidošanā (īpaši 
priecīgi mēs būtu par materiāliem 
no LOB dibināšanas kopsapulces). 
Priecāsimies arī par ieteikumiem, 
idejām un jūsu finansiālu atbalstu – pat 
ziedojums vienas kafijas tases vērtībā 
mums būtu ļoti noderīgs, jo liela daļa 
ar filmas tapšanu saistīto izdevumu 
(piemēram, par transportu) šobrīd 
tiek apmaksāti no filmas tapšanā 
iesaistīto personu personīgajiem 
līdzekļiem. Rekvizīti ziedojumam: 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 
reģ. Nr. 40008002230, AS Swedbank 
konts: LV34HABA000140J035491, ar 
norādi: “ziedojums dokumentālās filmas 
izveidei”. 

Pateicībā piedāvāsim iespēju piedalīties 
kādā no putnu pētnieku vadītajām 
ekskursijām un/vai iespēju izbraukt 
kopā ar filmēšanas grupu uz kādu 
no plānotajām video uzņemšanas 
izbraukuma sesijām.

Summary
Ornithologists. Among birds and people 

/E. Dzenis, V. Sīlis, A. Bušs, 

L. Goba, R. Matrozis/

At the moment movie about Latvian 
Ornithological Society (LOB) is being filmed. 
Next year (2015) LOB will celebrate 30th 
anniversary and first part of movie will talk 
about LOB history and development. Second 
part of movie will be filmed on 2015 and will 
talk about nature and people coherence. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās 
iespējas meklējiet šeit: 
http://www.lob.lv/lv/LOB-30.
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