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JAUNUMI

LOB “Ģimeņu dienas 2016”
2. un 3. jūlijā viesu namā “Kaupē-
na dzirnavas”, Zaļenieku pagastā, 
Jelgavas novadā, norisinājās trešās 
LOB Ģimeņu dienas. Pasākums 
pulcēja ap 40 dalībnieku, kuri kopā 
ar zinošiem nodarbību vadītājiem 
rada iespēju izzināt putnu un ku-
kaiņu dzīvi gan mežā un pļavā, gan 
ūdenī. Līdzās izzinošām aktivitā-
tēm Ģimeņu dienu dalībnieki varē-
ja piedalīties putnu gatavošanā no 
papīra plastikas, izmēģināt spēkus 
līdzsvara treniņā, apgūt maskēša-
nās prasmes un pagatavot būrīti 
apodziņam.

Diena sākās ar LOB valdes priekš-
sēdētāja Viestura Ķerus uzrunu, 
kurā viņš ieteica bērniem atgādināt 
saviem vecākiem, ka drīkst lēkāt pa 
peļķēm, ņemt rokās gliemežus un 
bradāt pa dubļiem. Tieši tā arī bērni 
darīja visas dienas garumā! Ja neiz-
devās atrast peļķes, tad par lielisku 
izklaides un veldzes vietu kalpoja 
viesmīlīgā un dabai draudzīgā viesu 
nama “Kaupēna dzirnavas” dīķis. 
Ja neizdevās ieraudzīt kādu no vie-
su nama apkārtnē dzīvojošajiem 
vīngliemežiem, Daigas Brakmanes 
vadībā varēja piedalīties ūdens bez-
mugurkaulnieku medībās, ķeksējot 
no ūdens lielākas un mazākas radī-
bas un izpētot, kā tās izskatās un ka 
dažas no tām elpo ar dibenu.

Ģimeņu dienu dalībniekiem tika 
piedāvāta iespēja palīdzēt darināt 
LOB Ģimeņu dienu karogu. Gan 
mazie, gan lielie ar azartisku aizrau-
tību ķērās klāt šim uzdevumam, un 
Ģimeņu dienu logo, kuru prasmīgi 
uz karoga uzzīmēja brīvprātīgais 
palīgs Kārlis Sīlis, papildināja ar 
krāšņiem zīmējumiem. Uz karoga 
uztupa spilgts un par sevi pārlieci-
nāts pupuķis, bezdelīga, kaķis (jo 
veseli trīs tādi viesu nama iemīt-
nieki draudzīgi piedalījās lielā daļā 
aktivitāšu, īpaši maskēšanās meis-
tara Elvija Kantāna vistas zagšanā, 
ko viņš acīmredzot bija aizmirsis 
nomaskēt), izcili detalizēts un 
reālistisks dzenis, norāde uz to, ka 

pasākums notiek viesu namā “Kau-
pēna dzirnavas”, Latvijas karogs un 
citi saulaini radījumi. 

Agnis Bušs veda bērnus meklēt dār-
gumus. Pirms spēles bērniem tika 
dota iespēja uzzināt, kā pareizi uz-
vesties dabā, un uz jautājumu, kādi 
dārgumi ir vislabākie, Agnis saņēma 
nepārprotamu atbildi – briljanti!, 
taču dārgumu lādē tādu nebija. Nav 
zināms, kādus briesmām pilnus un 
sarežģītus ceļus bērni izgāja, bet visi 
atgriezās sveiki un veseli, nesot līdzi 
“Rankas piena” sagādātos sieriņus, 
ar kuriem cienāja arī pieaugušos. 

Kamēr bērni meklēja dārgumus, pie-
augušie uzzināja, kāpēc viesu namu 
dēvē par “Kaupēna dzirnavām”, un 
skatījās Ģimeņu dienu dalībnieces 
Santas Rubenes ierakstu no putnu 
būrīša, kurā uz laiku bija apmeties 
tītiņš. Santa pastāstīja arī par citiem 
putniem, kuri dzīvojuši un dzīvo vi-
ņas ģimenes piemājas būrītī. Veldzē-
joties ēnā, ēdot zefīrus un gaidot at-
griežamies bērnus, dalībnieki uzkrāja 
spēkus, jo priekšā gaidīja divas stun-

das gara tauriņu ekskursija mežā. To 
vadīja divi Viesturi – Viesturs Ķerus 
un Viesturs Vintulis. Paralēli ekskur-
sijai mazākie Ģimeņu dienu dalībnie-
ki, kuriem divu stundu gājiens šķita 
par grūtu, piedalījās Agneses Gailes 
vadītajā papīra plastikas darbnīcā, 
kurā izgatavoja dzeņus. 

Pēc pusdienām dalībnieki tika 
aicināti uz Daigas Brakmanes vadīto 
putnu balsu atpazīšanas nodarbību, 
kurā vajadzēja būt ļoti uzmanīgiem 
un prast atšķirt dažādas putnu bal-
sis. Pēc tam kopā ar Elviju Kantānu 
visi devās mežā un meklēja pareizi 
un nepareizi nomaskētus objektus. 
Elvijs testēja jauno izlūku uzma-
nības spējas, kuras izrādījās pēc 
pusdienām nedaudz iesnaudušās, 
jo palaida garām svarīgu aspektu – 
vienmēr skatīties, kas notiek apkārt, 
arī tad, ja zināms konkrēts mērķis, 
uz kuru jāiet. Tā ir arī laba mācība 
putnu pētniekiem, ejot skatīties 
putnu ligzdas, – nereti tā var ierau-
dzīt arī daudz ko citu, kas nema-
nāmi paslēpies apkārtnē. Elvijs arī 
rādīja, kā pareizi nomaskēt seju, lai 

Izturīgākie LOB “Ģimeņu dienu 2016” dalībnieki svētdienas rītā īsi pirms 
došanās mājup.
Foto: K. Sīlis
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Daigas Brakmanes vadībā 
varēja piedalīties ūdens 
bezmugurkaulnieku medībās.
Foto: A. Borzenko
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tā nebūtu redzama, un deva iespēju 
izmēģināt nomaskēties pašiem. Tie, 
kuri nenobijās, ātri nomainīja ādas 
krāsu, un tas bija iemesls neviltotai 
jautrībai. 

Vakarpusē nopietnas izklaides pie-
dāvāja Andris Avotiņš juniors. Viņa 
vadībā bija iespēja izgatavot būrīšus 
apodziņiem un vakarā izbaudīt 
ekstrēmākas izjūtas, izmēģinot alpī-
nisma aprīkojumu un kāpjot kokā. 
Un, kamēr uz ugunskura burbuļoja 
zupa, uz iesmiem cepās desiņas un 
zefīriņi, bērni spēlēja paslēpes un it 
nemaz nevēlējās doties gulēt. 

Paldies visiem, kuri piedalījās 
LOB “Ģimeņu dienās 2016”, – 
gan dalībniekiem, gan tiem, kuri 
piekrita novadīt aktivitātes, darb-
nīcas un ekskursijas – Agnesei 
Gailei, Elvijam Kantānam, Daigai 
Brakmanei, Viesturam Ķerum, 
Ilzei Saušai, Agnim Bušam, Līgai 
Jātniecei, Viesturam Vintulim, 
Andrim Avotiņam jun. un Maijai 
Rozenfeldei, kā arī viesu namam 
“Kaupēna dzirnavas” par draudzī-
go un atsaucīgo uzņemšanu. Īpašs 
paldies brīvprātīgajiem palīgiem 
Kārlim Sīlim, Renātei Ondzulei 
un Artūram Kaupužam, kā arī 

“Rankas pienam” par īpašajiem 
Jāņu sieriņiem “ekspedīciju iepa-
kojumā”! Esam atvērti dalībnieku 
ieteikumiem, lai nākamajā gadā 
Ģimeņu dienas būtu vēl labākas. 
Sekojiet līdzi informācijai, jo laika 
gaitā būs pieejams plašāks apraksts 
un īpašais “Ģimeņu dienu 2016”
žurnāls, kurā zīmējumi, fotogrāfi-
jas un dalībnieku ieraksti vēstīs, kā 
mums gāja!

ELĪNA KOKAREVIČA, 
elina@lob.lv

Summary 
LOB Family Days 2016 /Elīna 
Kokareviča/

LOB Family Days 2016 took place on 2nd 
and 3rd July at the “Kaupēna dzirnavas” 
guest house in Jelgava region. The 
participants could participate in paper 
bird making, balance training, mastering 
camouflage skills and preparing bird 
houses for the Pygmy Owl, etc.

Viesturs Ķerus stāstīja par dažāda 
vecuma koku nozīmi mežā.
Foto: A. Borzenko

Elvijs Kantāns pārbaudīja “jauno izlūku” spējas atrast mežā 
nomaskētus priekšmetus un parādīja kā pašam nomaskēties.
Foto: A. Bušs


