HRONIKA

2015. gadā LOB svinēs 30 gadu jubileju
Šo, 2014. gadu, noslēdzam ar skatu uz nākamo – jubilejas gadu. Latvijas Ornitoloģijas biedrībai – 30.
Ņemot vērā ievērojamo gadu skaitu, 2015. gadā paredzēti vairāki jubilejas pasākumi.

17. un 18. JANVĀRIS –
Ziemojošo ūdensputnu
uzskaites centrālie datumi.
Iesākam LOB 30. jubilejas gadu ar putnu
izpētei noderīgu lietu – saskaitīsim
ziemojošos ūdensputnus savā apkārtnē un
ziņosim portālā Dabasdati.lv. Ja ir vēlme
nopietnāk iesaistīties un veikt uzskaiti
kādā jūras piekrastes posmā, tad jāpiesakās uz e-pastu antra@lob.lv
vai zvanot LOB 67221580.

Meža pīles Anas platyrhynchos.
Foto: S. Bērziņa / selgasfoto.lv

18. un 19. APRĪLIS –
Putnu dienas 2015.
Bezmaksas pasākumi – putnu vērošanas ekskursijas un darbnīcas –
visā Latvijā. Vairāk informācijas
tiks publicēts LOB interneta
vietnē, kā arī izsūtīts ar žurnālu
“Putni dabā” un e-jaunumiem.

4. un 5. JŪLIJS –
LOB Ģimenes dienas.
LOB Ģimenes dienās būs interesanti
būs gan lieliem, gan maziem. Kamēr
pieaugušie klausīsies prezentācijas
dienas pirmajā daļā, tikmēr bērni
varēs darboties pieredzējušu skolotāju vadībā. Gaidīsim gan ģimenes,
gan individuālos dalībniekus.

3. un 4. OKTOBRIS – Eiropas
Putnu vērošanas dienas 2015.
Bezmaksas pasākumi – putnu vērošanas
ekskursijas un darbnīcas – visā Latvijā.
Vairāk informācijas tiks publicēts
LOB interneta vietnē, kā arī izsūtīts ar
žurnālu “Putni dabā” un e-jaunumiem.

17. FEBRUĀRIS – LOB
dibināšanas 30. gadadiena.
Nedēļas nogale – LOB 30
gadu jubilejas sarīkojums.
Svinēsim un skatīsimies LOB 30
gadu jubilejai veltītās filmas pirmās
daļas pirmās versijas pirmizrādi.
Ierašanās ar ielūgumiem.
Programmā:
▶ svinīgas runas;
▶ gardas uzkodas un dzērieni;
▶ apsveikumi;
▶ pirmizrāde LOB 30 gadu jubilejai veltītai
filmai (pirmās daļas pirmā versija);
▶ Edmunda Račinska izvēlēta mūzika
(un dejas, ja būs vēlēšanās);
▶ svētku torte;
▶ saviesīgas sarunas;
▶ utt.
Vairāk informācijas un iespējas iegūt ielūgumu skatīt: http://www.lob.lv/lv/LOB-30/

7. MARTS –
LOB biedru kopsapulce.
Arī šoreiz LOB biedru kopsapulce notiks
LU Bioloģijas fakultātē, Kronvalda
bulvārī 4, Rīgā. Ierašanās no plkst.
9.00, sākums plkst. 10.00. Programma
tiks publicēta LOB interneta vietnē
un izsūtīta ar žurnāla “Putni dabā”
2015/1 numuru, ko plānots izdot līdz
LOB 30 gadu jubilejas pasākumam.

16. un 17. MAIJS – putnu
vērošanas sacensības
“Torņu cīņas 2015”.
Jau 12. putnu vērošanas sacensības
“Torņu cīņas”. Iespēja pieteikt komandas
gan pieredzējušo, gan tautas klasē.
Komandu pieteikšana notiek līdz LOB
biedru kopsapulcei 2015. gada 7. martā.
Vairāk informācijas un sacensību noteikumi pieejami: http://
putnidaba.lv/tornu-cinas/

Torņu cīņas
2015
6.–8. NOVEMBRIS – LOB saiets.
Runātājus lūdzam pieteikties līdz
30. jūlijam, lai programmu varam
nosūtīt kopā ar “Putni dabā” 2015/3
numuru. Runātājiem tiks nodrošināta
vismaz 50% atlaide dalības maksai.
Pasākuma formāts paredzēts līdzīgs kā
2013. gadā notikušais LOB saiets (vairāk
skatīt LOB interneta vietnē: http://lob.
lv/lv/akcijas/LOB_saiets_2013.php).

Baltā cielava Motacilla alba.
Foto: S. Bērziņa / selgasfoto.lv
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