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Kur diskutēt par putniem neformālā gaisotnē?

Kad devos projām no LOB saieta 
svētdienas pēcpusdienā, es nejutu 
nogurumu pēc intensīvi pavadī-
tām teju 48 stundām. Tikai pusce-
ļā uz Rīgu sapratu, ka pasākums ir 
beidzies, un organisms manīja ne-
pietiekamo miegam veltīto stundu 
skaitu. Spriežot pēc atsauksmēm 
par LOB 30 gadu jubilejai veltīto 
LOB saietu, es neesmu vienīgais, 
kurš šādi jutās. 

Tieši šīs sajūtas un praktiskā puse 
ir rādītājs, ka esam uz pareizā ceļa 
– regulāri rīkot pasākumu, kur ne 
tikai klausīties un uzzināt ko jaunu 
par putniem, bet arī diskutēt un 
pārrunāt aktualitātes, problēmas 
un iespējas neformālā gaisotnē. Šis 
ir pasākums, kad daļa dalībnieku 
ierodas, pirms vēl oficiālās runas 
ir sākušās. Šis ir pasākums, kurā 
lielākā daļa dalībnieku paliek arī 
pēc tam, kad oficiālā programma ir 

beigusies. Tieši vakars pirms “gal-
venās” dienas un neformālās disku-
sijas pēc prezentācijām (t.sk. pirtī) 
ir lielākā vērtība.

Paldies visiem saieta runātājiem un 
dalībniekiem – jūs esat šāda pasā-
kuma izdošanās pamats! Paldies 
fantastiskajiem kolēģiem, kuri katrs 
darīja savu darbu un paveica to pa-
tiešām lieliski, – Ilzei Saušai, Daigai 
Brakmanei, Viesturam Ķerum un 
Edgaram Dzenim!

LOB saiets bija arī noslēguma pa-
sākums projektam “LOB: putniem 
un cilvēkiem no Latvijas novadiem 
līdz pasaulei”, kuru finansiāli at-
balsta Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija. Projekta līdzfinansē-
jums piešķirts no Eiropas Ekono-
mikas zonas finanšu instrumenta 
2009.–2014.gada perioda prog-
rammas “NVO fonds” apakšprog-

rammas “NVO darbības atbalsta 
programma”. 95% programmas 
līdzfinansējuma tiek piešķirti no 
Eiropas Ekonomikas zonas finan-
šu instrumenta un 5% no Latvi-
jas valsts budžeta. Projekts deva 
iespēju vairāk strādāt pie biedru 
piesaistes un noturēšanas, dalības 
lēmumu pieņemšanas procesos un 
līdzekļu piesaistes putnu izpētes, 
aizsardzības un sabiedrības izglīto-
šanas projektiem.

Vairāk neko neteikšu – skatiet paši 
bildēs, un LOB saietā tiekamies 
2017. gadā!

AGNIS BUŠS, 
agnis@putnidaba.lv

HRONIKA

Piektdienas vakars. 
Andis Liepa dalās 
ar sevis daudzu 
gadu garumā 
filmēto materiālu – 
t.sk. Jāņa Ķuzes 
pirmo kāpienu pie 
jūras ērgļa ligzdas, 
kad padomus 
sniedza Juris 
Lipsbergs. 
Foto: A. Bušs

LOB saiets 2015. gada 6.–8. novembrī viesu namā “Krasti” pie Ogres upes

“Paldies par iespēju apmeklēt šo saietu arī neornitologiem. Tematika bija ļoti interesanta, diena pagāja 
nemanot, miegs nenāca nevienā brīdī.” /Diāna Janušone/

“Piedalījos, lai uzzinātu vairāk par aktuālajām tēmām un labi pavadītu nedēļas nogali patīkamā 
kompānijā. Ar tādu pašu motivāciju gaidīšu nākamo.” /Andis Liepa/

“Pasākuma programma bija ļoti saistoša un piesātināta. Diena pagāja nemanot.”

“Mārtiņa Kalniņa lieliskā prezentācija – liek pārskatīt pētījumu metodes, ieraudzīt līdz šim nesaskatīto.”

“Programma patīkami pārsteidza – gandrīz visi stāsti bija ļoti interesanti.”

“Temati visi izvērtās DAUDZ interesantāki, nekā no nosaukumiem varēja gaidīt.”

“Saieta programma bija ļoti interesanta. Būtu jauki pēc kāda laika dzirdēt no runātājiem par turpmākajām 
sekmēm un aktualitātēm katrā jomā, piemēram, plēšputnu rehabilitācijā, web kameru projektā utt.”
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Antra Stīpniece: Ziemojošo ūdensputnu uzskaitē ir 
nozīmīga informācija par katru ūdenstilpi un tajā esošajiem 
(vai neesošajiem) ūdensputniem. 
Foto: A. Bušs

Gulbju kakla gredzeni tika “cepti” 200 grādos. 
Attēls no R. Matroža prezentācijas

Ilze Priedniece: Kas 
notiks, ja putnu 
mazuļus pārvietos 
citu putnu ligzdās? 
Cik lielā mērā 
putnu dziesmas un 
saucieni ir iedzimti 
un cik – iemācīti? Uz 
šiem jautājumiem 
centās atbildēt 
Kārlis un Ieva Vilki 
1954.–1959.g. 
eksperimentos. 
Foto: R. Matrozis

Mārtiņš Kalniņš: Svīres sava dobuma atrašanās vietu 
atceras ar centimetru precizitāti. Dažkārt vienā būrī var 
ieraudzīt mājas strazdu mazuļus un svīri vienlaikus.
Foto: R. Matrozis

Uģis Bergmanis: Savvaļas plēsīgo putnu rehabilitācijas 
centram ir liels pieprasījums un jau esam sākuši 
paplašināšanos. 
Foto: R. Matrozis

Ruslans Matrozis: Paugurknābja gulbju 
Cygnus olor iezīmēšana ar kakla gredzeniem ir Cygnus olor
noslēgusies. Kopā apgredzenoti 98 gulbji un 
iegūtas vairāk nekā 7000 kontroles. 
Foto: M. Vītiņš 



30

Putni dabā 2016/1

HRONIKA

ndris Dekants: Pateicoties izveidotajai ligzdojošo 

putnu atlanta platformai portālā Dabasdati.lv, 

ziņojumu skaits portālā šā gada laikā ir dubultojies. 
Foto: A. Bušs

Jānis Ķuze: Latvija ir viena no retajām valstīm, kur ir 
izdevies noķert pieaugušu jūras ērgli, kuru varēja aprīkot 
ar raidītāju. Šādā veidā ir iegūts ļoti daudz informācijas 
par jūras ērgļu pārvietošanos un teritorijām. 
Foto: R. Matrozis

Edgars Lediņš: Organizēt LOB Jūrmalas vietējās 
grupas darbību ir ārkārtīgi patīkami, turklāt laiku 
nevajag tik mežonīgi daudz. 
Foto: R. Matrozis

Andris Avotiņš jun.: AA Pūcēm ir iespējams izgatavot dažādas 
mākslīgās ligzdvietas. Īpaši noderīgi ir izlikt lielos pūču 
būrus. 
Foto: M. Vītiņš 

Kā barot putnus 
“pareizi”? Par to 
dalībnieki centās 
vienoties diskusijā. 
Foto: M.Vītiņš
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Saieta dalībnieki Andra Avotiņa jun. vadībā praktiski apguva prasmes un viltības pūču būru izgatavošanā. AA
Kopā tika izgatavoti 2 apodziņu būri un 20 lielie būri, kas būs piemēroti daudzām sugām – urālpūcēm, 
meža pūcēm, lielajām gaurām, gaigalām. Šie būri ir pieejami arī Motacilla.lv – vari iegādāties vai nu savām 
vajadzībām, vai arī uzdāvināt Latvijas pūču mājvietu nodrošināšanai pētījumu ietvaros. 
Foto: M. Vītiņš

Summary

Where can we discuss birds in an informal atmosphere? /AWhere can we discuss birds in an informal atmosphere? /Where can we discuss birds in an informal atmosphere? / gnis Bušs/

An informal meeting of the Latvian Ornithological Society was held on November 6–8, 2015 to discuss birds 
and research on them. This meeting was also the closing event for the project LOB: For Birds and People from 
Latvia’s Regions to the World financed by Iceland, Lichtenstein and Norway.World


