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2015. gada nogalē Madonā tika 
uzsākta iniciatīva LOB Madonas 
vietējās grupas izveidei. 2016. 
gada janvārī grupa devās zie-
mojošo ūdensputnu uzskaitē, 
bet 16. martā Madonas novada 
bibliotēkā notika “Apodziņa 
pēcpusdiena”. Tā ir akcija, kur 
pirmajā tikšanās reizē Andris Avo-
tiņš juniors stāstīja par apodziņu 
un dienas noslēgumā gatavojām 
putnu būrus. Vēlāk ar iegūtajām 
zināšanām Madonas vietējās 
grupas brīvprātīgie plāno doties 
uz skolām, kur turpinās uzrunāt 
skolēnus par apodziņiem un kopī-
gi gatavot putnu būrus. 

LOB Madonas vietējās grupas darbī-
bu uzsāka Līga Dreiškina un Lelde 
Jātniece, bet visvairāk jāpateicas Ilzei 
Saušai kā LOB vietējo grupu koordi-
natorei. 

Stāsta sākums gan ir nedaudz garāks, 
aptverot daudz un dažādas puses. 
Biedrība “Pie Kraujas”, kurā darbo-
jas Līga un Lelde, 2014. gadā sāka 
strādāt Lubāna mitrāja informācijas 
centrā kā centra apsaimniekotājs. 
Madonas novada pašvaldība biedrību 
deleģēja darboties kā informācijas 
centru, un tika uzsākta putnu tema-
tikas “kustināšana”, kura biedrībai 
bija kas jauns. Biedrība vairāk spe-
cializējas aktīvajā atpūtā un mazliet 
ekstrēmākos sporta veidos. Sazino-
ties ar LOB un vēloties līdzdarbo-
ties pirmajās rudens Eiropas Putnu 
vērošanas dienās, sadarbība sākās un 
izvērtās ļoti laba un veiksmīga. Ik pa 
laikam pie mums iegriezās pazīs-
tami ornitologi; Daiņa Tuča vadībā 
pie infocentra tika uzstādīta jūras 
ērgļu barotava; pateicoties Dagnim 
Vasiļevskim un Dacei Vikšķerei, 
2015. gada pavasara Putnu dienās 

radās iespēja izgatavot gaigalu-meža 
pūču būrus, kas jau šobrīd ir izvietoti 
gar Aiviekstes upi. 

Rīkojot trešās Putnu dienas Lubāna 
ezera apkārtnē, Ilze Sauša aicinā-
ja veidot vietējo grupu un meklēt 
domubiedrus, minot faktu, ka mūsu 
darbība konceptuāli ir ļoti līdzīga 
LOB vietējo grupu darbībai. Pro-
tams, šaubījāmies un bažījāmies. Bija 
radies priekšstats, ka, lai kļūtu par 
LOB biedru, ir jābūt ļoti spēcīgam 
ornitologam ar ievērojamu zināša-
nu un darba pieredzes bagāžu. Nav 
melots, bet nopietna pētniecība un 
monitorings ir tikai viens no iespēja-
miem scenārijiem vietējo grupu dar-
bībā. Vietējās grupas ir dažādas, tās 
apvieno dažādus cilvēkus. Ne visi ir 
un būs pētnieki, bet daudzi “putno” 
tāpēc, ka tas patīk. Līdzīgas gru-
pas tuvākajā apkārtnē darbojas arī 

JAUNUMI

LOB Madonas vietējā grupa

Apodziņa būru darbnīca Eiropas putnu vērošanas dienās 2016 pie Lubāna mitrāja informācijas centra. 
Akcijas laikā sagatavoti 80 būri!
Foto: R. Jātnieks



8

Putni dabā 2016/2

JAUNUMI

Apodziņa būru darbnīca 
Eiropas putnu vērošanas dienās 
pie Lubāna mitrāja informācijas 
centra un pārgājiens ar putnu 
vērošanu pie Lubāna ezera.
Foto: L. Dreiškina
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Litenē un Cēsīs, katra ar savu mērķi 
un veidu, kā tos īsteno. Galvenais ir 
darboties ar vienotu LOB misiju – 
saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspē-
jīgu Latvijas savvaļas putnu faunu.  
Tā 2015. gada novembrī interesenti 
tika aicināti uz tikšanos, un, par lielu 
pārsteigumu, tikšanās pulcēja vairāk 
nekā 15 cilvēku, kuri domā līdzīgi. 

Pēc tikšanās novembrī tika nolemts, 
ka jāļauj vietējai grupai veidoties 
pamazām, pulcējoties un rīkojot 
pasākumus, veidojot nelielu LOB 
savā apkārtnē. Fakts, ka ne vienmēr ir 
iespējams izbraukāt uz notikumiem 
un pasākumiem Rīgā, tāpēc tie jārīko 
savā apkārtnē! Piekritām kļūt par 
informācijas koordinatorēm un aici-
nājām ikvienu klātesošo iesaistīties 
un izteikt savas vēlmes un iniciatīvu 
Madonas vietējās grupas darbībā, tā 
nodrošinot, ka katrs individuāli virza 
grupas darbību ar savu iniciatīvu, 
vēlmi un gatavību pašam to īstenot, 
meklējot domubiedrus un veidus, kā 
idejas realizēt. Būsim gatavas komu-

nicēt grupā un izplatīt informāciju 
par grupas darbību citiem. Ja grupas 
darbībā iesaistās kāds ornitologs ar 
konkrētām zināšanām un vajadzībām 
kādas sugas aizsardzībā – brīnišķīgi! 

16. martā norisinājās pirmais LOB 
Madonas vietējās grupas īstenotais 
pasākums. Pateicoties kādreizējā no-
vadnieka, ornitologa Andra Avotiņa 
jun. degsmei, atbalstam un vēlmei 
līdzdarboties, Madonas novada 
bibliotēkā tika rīkota atklātā lekcija 
par apodziņu – mazāko pūci Latvijā 
un Eiropā – un putnu būru darbnīca. 
Pasākumā varēja piedalīties ikviens 
interesents, un tas pulcēja prāvu 
pulciņu lielu un mazu klausītāju. Uz-
runājām arī Madonas novada skolas, 
kuras vēlētos šādu lekciju un darbnī-
cu uzņemt arī pie sevis apmaiņā pret 
skolēnu sagatavotiem būru materiā-
liem, un atsaucība bija liela! Aprīlī 
apciemojām piecas Madonas novada 
skolas un divus bērnudārzus. Kopā ar 
pavasara Putnu dienu būru darbnīcu 
apodziņam tika sagatavoti 80 būri! 

Summary
Madona Local Group of Latvian Ornithological Society /Līga Dreiškina/

At the end of 2015 the Latvian Ornithological Society Madona Local Group was created. It took part in the Midwinter Waterbird 
Count in January 2016, and launched a campaign to help preserve the Pygmy Owl. The article describes the idea and need of 
founding a new local group in Madona.

Grupas biedriem bija daudz vēlmju, 
tāpēc šogad vēl jāpaspēj sarīkot 
stāstu vakaru par ligzdu noteikšanu 
dabā, jāsarīko ģimenes dienu pasā-
kumi vietējās grupas dalībniekiem 
un viņu ģimenēm un jāapciemo 
Litenes vietējā grupa. Šogad februārī 
vietējo grupu seminārā Cēsīs tika 
nolemts, ka 2016. gada rudenī LOB 
vietējo grupu seminārs norisināsies, 
viesojoties pie Madonas vietējās gru-
pas Lubāna ezera krastā. Par to mēs 
esam patīkami satraukti! 

Šobrīd komunikācija par pasāku-
miem notiek, izmantojot Lubāna 
mitrāja informācijas centra Facebook 
profilu, bet, lai iekļūtu e-pasta  
informācijas sarakstā, jāraksta uz  
infolubans@inbox.lv. Tas ir tikai sā-
kums mūsu aktivitātēm – ceļš vēl 
ir garš, un darāmā ir daudz. Ja jums 
šķiet, ka jums ir ar mums “pa ceļam”, 
priecāsimies jūs redzēt LOB Mado-
nas vietējā grupā! 

LĪGA DREIŠKINA,
dreiskina@gmail.com

LOB Madonas vietējās grupas rīkotā “Apodziņa pēcpusdiena” ar Andra Avotiņa jun. lekciju 
Madonas novada bibliotēkā 2016. gada 16. martā.
Foto: L. Jātniece


