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Šajā gadā jauniešiem bija dažādas iespējas iepazīt putnu pētniecību un dabas aizsardzības jautājumus, 
kā arī vingrināties iegūto informāciju pasniegt. Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta 
“Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem” ietvaros jau ir notikusi LOB 
vasaras nometne “Gribu būt ornitologs 2017”, daļa LOB prakšu un seminārs ar runas mākslas elementiem. 
Lai arī aktīvā sezona ir beigusies, dažādi rudens darbi vēl priekšā. Vēl ir iespēja piedalīties dažās LOB 
praksēs un citos praktiskos darbos.

Nometne
Šā gada vasaras nometne “Gribu 
būt ornitologs 2017” notika nelie-
lā Ziemeļvidzemes ciematiņā –  
Ķārķos. Ņemot vērā iepriekšējo 
nometņu pieredzi, vieta tika īpaši 
izraudzīta. Lūkojāmies, lai tuvējā 
apkārtnē būtu dažādi biotopi, līdz 
kuriem iespējams nokļūt īsā lai-
kā, ejot kājām. Nometnē jaunieši 
ik dienas devās rīta vai vakara 
putnu vērošanas un klausīšanās 

ekskursijās, apguva šādas tādas 
dabā gājējiem nepieciešamas 
prasmes, vēroja un piedalījās 
putnu gredzenošanā. Paralēli 
tam notika arī gatavošanās LOB 
Ģimeņu dienu dalībnieku uz-
ņemšanai, gatavojot tiem dažā-
dus uzdevumus. Kā jau liecina 
projekta nosaukums, jauniešiem 
paredzēts ne tikai apgūt zināša-
nas par putniem, bet arī mācīties 
tās prezentēt. Tāpēc nometnē bez 

jau ierastajām tēmām bija šķie-
tami ar ornitoloģiju nesaistītas 
nodarbības, piemēram, runas 
māksla. Veselu dienu nometnē 
viesojās Valters Frīdenbergs, kurš 
padalījās ar dažādiem knifiem 
par uzvedību publikas priekšā. 
Tā kā dabas aizsardzībā ir bijusi 
un būs nepieciešama sabiedrības 
pārliecināšana, būtu ieteicams 
arī turpmāk iekļaut uzstāšanās 
mākslu mācību procesos.

Aug nākotnes paaudze putnu aizsardzībā
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Dažas atsauksmes 
par nometni
t� Bija ļoti, ļoti forša nometne.  

Nometne pārāk ātri beidzās.
t� Satiku jaunus cilvēkus un iemā-

cījos praktiskas zināšanas.
t� Man patika nodarbības un brīvā 

laika aktivitātes, patika vadītāju 
attieksme un darbs, šie vadītāji 
derēs nākošgad, gribētu palikt 
vēl vienu nedēļu.

t� Man patika ekskursiju un 
pasākumu daudzveidība, tas, 
ka neviens pārgājiens netika uz-
spiests, kaut gan pati gāju visos. 
Man patika arī vadītāju pieeja, 
kas nebija pārspīlēti nopietna, un 
varēja labi pasmieties. Vadītāji 
nākošgad noteikti derēs.

t� Mani ļoti priecēja rīta ekskursi-
jas, jo tur redzējām un dzirdējām 
daudz dažādus putnus, iemācījos 
diezgan daudz, patika vispārē-
jā atmosfēra šajā nometnē. Arī 
bija diezgan interesanti tikties 
ar Valteru Frīdenbergu. Man 
patika staigāt pa meža taku, kā 
arī ligzdu meklēšana. Tas bija 
interesanti!

t� Labi, ka Ritvars iemācīja ne tikai 
daudz ko par putniem, bet arī 
par taureņiem un augiem.

 
LOB prakses
Šajā gadā uzsākām arī jaunu pasā-
kumu jauniešiem – LOB prakses. 
Tā ir iespēja interesentiem piedalī-
ties praktizējošu ornitologu darbā. 
Vislielāko atsaucību guva Papes un 
Engures ornitoloģisko pētījumu 
centru piedāvājums piedalīties put-
nu gredzenošanā un/vai uzskaitēs. 
Dažādas prakses tēmas ir pieejamas 
vēl aizvien: http://ej.uz/LOBprakses. 
Iespēju robežās līdzīgas prakses 
organizēsim arī nākamgad.
 
Valts Jaunzemis par saviem LOB 
praksēs gūtajiem iespaidiem stāsta: 
LOB praksēs ieguvu jaunus drau-
gus, Engurē meklējām pīļu ligz-
das, Papē ķērām un gredzenojām 
putnus, labi pavadījām laiku. LOB 
prakses, manuprāt, ir vajadzīgas, 
lai skolēni un jaunieši saprastu, 
ka zināt kaut ko vairāk par kādu 
konkrētu tēmu nekad nenāks par 
ļaunu. Cilvēks kādreiz varēs kādam 

Valters Frīdenbergs konsultē komandu pirms uzstāšanās. 

Nometnes dalībnieki un darbinieki pēc būrīšu izgatavošanas. 
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Uzstāšanās ģenerālmēģinājums Valtera Frīdenberga vadībā. 
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Summary
Top leaders in bird conservation are growing /Pēteris Daknis/
This year, there was a variety of opportunities for young people to explore bird research and nature conservation 
issues, as well as to practice how to present the information obtained. There was a LOB summer camp "I want to be 
an ornithologist in 2017", LOB training sessions, and a seminar on the art of speech elements financed by the Latvian 
Environment Protection Fund as part of the project "Preparing future opinion leaders on bird protection".

citam pastāstīt par putnu aizsardzī-
bu, to nozīmi, putniem kā tādiem, 
to gredzenošanu, migrāciju utt.”
 
Semināri
Augusta sākumā Engures 
ornitoloģisko pētījumu centrā 
notika daudzdienu seminārs, kurā 
lielākais uzsvars bija vingrināties 
pasniegt savu domu citiem 
cilvēkiem. Ir ļoti svarīgi, ja pats zini 
par putnu aizsardzības problēmām 
un proti rīkoties putniem draudzīgi. 
Taču lielāku nozīmi tavas zināšanas 
iegūst brīdī, kad tu spēj nodot savas 
zināšanas un prasmes arī citiem. 
Tāpēc runas mākslas prasmes četru 
dienu garumā palīdzēja apgūt Ārija 
Liepiņa-Stūrniece. Bija iespēja arī 
praktiski padarboties, apsekojot 
putnu būrīšus, gredzenojot 
putnus, dodoties putnu vērošanas 
ekskursijās. Lekcijas un nodarbības 
par putniem vadīja Agnis Bušs, 
Pēteris Daknis, Ritvars Rekmanis, 
Edgars Lediņš, Dmitrijs Boiko, Ieva 
Mārdega, Viesturs Ķerus, Jānis 
Ķuze un Antra Stīpniece.
 
Pēc semināra Engurē Ieva Bušaite 
atzina, ka “runas mākslas nodar-
bībās aizdomājos par lietām, par 
kurām nekad nebiju aizdomāju-
sies, ļoti daudz jauna un noderīga. 
Uzzināju daudz jauna par putniem, 

Semināra rīta ekskursija Mērsragā Edgara Lediņa vadībā. Papes niedrāja tīklu pārbaude. 
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prezentācijas ļoti labas un nodarbī-
bas arī.” Savukārt Andris Barviks 
novērtēja, ka “runas nodarbības 
man ļoti patika tāpēc, ka iemācījos 
daudz jauna un spēšu pilnveidot 
sevi, izmantojot iegūtās zināšanas.”
 
Turpmāk projekta ietvaros paredzēts 
vēl vismaz viens seminārs par putnu 
aizsardzības jautājumu komunikāci-
ju plašsaziņas līdzekļos, paredzētas 
arī viesošanās skolās u.c. aktivitātes. 
Ja vēlies iesaistīties projektā, sazi-
nies ar projekta koordinatoru Pēteri 
Dakni (peteris.daknis@gmail.com) 
un seko līdzi informācijai internetā. 
Projektu “Nākotnes viedokļu līderu 
sagatavošana par putnu aizsardzības 
jautājumiem” finansē Latvijas vides 
aizsardzības fonds.
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Putnu maketu izgatavošana  
LOB Ģimeņu dienu trasei. 

Gredzenošanai noķerta grieze. 

Ekrānšāviņš no video – atdzīvini to ar Overly!


