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“Uguni kūra, sidrabu lēja…”
Gada beigas nāk ar jaunu valdību
(kamēr rakstu, vēl nav apstiprināta, bet gan jau būs), un tā gribētos
sirdsmieram izzīlēt nākotni nezināmo. Jāatzīst, šobrīd izskatās, ka
dabas aizsardzībai un jo īpaši Latvijas
mežiem ir iedalītas gaužām nelāgas
kārtis, un tāpēc sirds nepavisam nav
mierīga. Šķiet, vienīgais, uz ko var
cerēt, – šī valdība nepaspēs savas
valdīšanas laikā savārīt lielas ziepes.
Taču zīlnieks neesmu, tāpēc varbūt
kļūdos. Galu galā nevalstiskajām
organizācijām jāmāk spēlēt ar tādām
kārtīm, kādas ir rokā. Turklāt mums
ir kāds spēcīgs trumpis – jūs, mūsu

biedri. Aplūkojot kolēģa apkopotos
aptaujas rezultātus, esmu gandarīts
redzēt, ka esat gatavi iesaistīties ne
tikai putnu uzskaitēs un pētījumos
(kas, protams, ir ļoti svarīgi un
pamatā visam mūsu darbam), bet
arī LOB viedokļa popularizēšanā
un atbalstīšanā politisko lēmumu
pieņemšanas procesos. Pat ja lēmumu pieņēmējiem reizēm nav svarīgi,
cik mums biedru, jūsu atbalsts mums
palīdz apzināties, ka esam būtiska
daļa no sabiedrības, nevis tikai daži
dīvaiņi, kam putni galvā.
Varbūt nevajag zīlēt. Par 2013. gada
spārnoto teicienu esot kļuvis Latvijas

Žurnālu elektroniski meklē www.putnidaba.lv

Foto: A. Mankus / ainars.mck.lv

prezidenta domu grauds: “Nākotne
ir nākotnes cilvēku rokās.” Taču tas,
kādi būs šie nākotnes cilvēki, ir mūsu
rokās. Tāpēc varbūt vienkārši jāuzkar putnu barotava kokā pie mājas,
lai jūsu bērniem ir prieks un lai viņi
mācās iepazīt, iemīlēt un rūpēties.

Viesturs Ķerus,
LOB valdes priekšsēdētājs

LOB biedra
pieteikuma anketa
es vēlos iestāties LOB!
,Par sevi sniedzu šādas ziņas:
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www.draugiem.lv/LOB
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www.twitter.com/LOB_lv
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www.facebook.com/BirdsInNature
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