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LOB 30 gadu jubilejas pirmie pasākumi
Ieskats Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) 30. jubilejas gadā tika
sniegts jau “Putni dabā” 2014/4
numurā, kur tikāt iepazīstināti ar
kopējo gada plānu un lielākajiem
notikumiem. Šoreiz ir iespēja
atskatīties uz pirmajiem notikušajiem pasākumiem. Uzreiz gan
jāuzsver, ka tie ir tikai pirmie un
ikviens ir aicināts piedalīties arī
nākamajos šā gada pasākumos.
Man, kā pavisam jaunam cilvēkam
biedrībā, kas iepriekš piedalījies putnu vērošanas un līdzīga rakstura izglītojošos pasākumos, nu ir iespēja ar
pilnīgi citu skatu iepazīt pasākumus,
kas biedrībā notiek gadu no gada un
kļuvuši par tradīciju.
LOB oﬁciālā dibināšanas gadadiena
ir 17. februārī, bet LOB 30 gadu
jubilejas svinības norisinājās 2015.
gada 21. februārī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes telpās, kur laipni tika aicināti
biedrības dibinātāji, goda biedri,
mūža biedri, biedrības iepriekšējie
un esošie darbinieki, draudzīgākās
organizācijas, biedrības atbalstītāji gadu garumā un, protams, bija
iespēja piedalīties ikvienam LOB
biedram. Diemžēl savas korekcijas
pasākuma formātā ieviesa skumjā
ziņa, ko saņēmām tikai nedēļu pirms
jubilejas, – mūžībā bija aizgājis LOB
dibinātājs, pirmais prezidents un
goda biedrs Dr.biol.prof. Jānis Vīksne (sk. Putni dabā 2015/1, 32 lpp.).
Tāpēc pasākums aizritēja mierīgā un
rāmā gaisotnē. Ar savām pārdomām,
atskatu pagātnē un ieskatu nākotnē
dalījās LOB prezidents Jānis Priednieks, LOB valdes priekšsēdētājs
Viesturs Ķerus un Jānis Vīksne
(videoierakstā). Pēc tam sekoja
draudzīgo organizāciju, sadarbības

partneru un atbalstītāju apsveikumi
un laba vēlējumi. Par pasākuma kulmināciju var uzskatīt LOB 30 gadu
jubilejai veltītās ﬁlmas “Ornitologi:
starp putniem un cilvēkiem” pirmās
daļas pirmās versijas pirmizrādi, kam
sekoja neformāls vakars ar paceltu
vīna glāzi par nākamajiem 30 un vēl
turpmākajiem gadiem un tad vēl.
Izsakām īpašu pateicību “3 pavāru
restorānam” par cienasta sagatavošanu un LU Fizikas un matemātikas
fakultātei par iespēju izmantot telpas, kā arī ikvienam palīgam pasākuma sagatavošanā!
Viena no LOB tradīcijām, kurā es
piedalījos pirmo reizi, ir ikgadējā
LOB biedru kopsapulce. Tā norisinājās 7. martā, kā jau ierasts, LU Bioloģijas fakultātē. Kopsapulce biedrības
biedriem sniedz iespēju vismaz reizi
gadā visiem kopā tikties un aprunāties klātienē, kā arī uzzināt LOB veikumu iepriekšējā gadā un palūkoties
uz plāniem nākamajam gadam. Kopsapulces programma bija piesātināta

līdz pat vakaram – dalībnieki tika
iepazīstināti ar ligzdojošo, naktsputnu un plēsīgo putnu monitoringa
rezultātiem, Eiropas ligzdojošo putnu
atlantu, sava vieta “uz skatuves” tika
dota arī 2015. gada putnam – dzeltenajam tārtiņam, kā arī tikām iepazīstināti ar zaļo vārnu un dzelteno
stērstu dialekta pētniecības jaunumiem. Tradicionāla daļa kopsapulcē
bija aktīvāko biedru apbalvošana par
dalību putnu uzskaitēs. No savas puses vēlos piebilst, ka ir liels prieks par
to, ka uzskaitēs un citās LOB darbībās aktīvi iesaistās arī cilvēki, kuri nav
LOB biedri. Tas nozīmē, ka ap LOB
ir tik daudz palīgu, kuri ir gatavi darīt
un piedalīties! Un, protams, kopsapulces noslēgums – jubilejas kūka un
ﬁlmas “Ornitologi: starp putniem un
cilvēkiem” pirmā daļa, kas ir stāstu un
iedvesmas pilna.

ILZE SAUŠA,
LOB biedru un vietējo
grupu koordinatore,
ilze.sausa@lob.lv

LOB 30 gadu jubilejas pasākumā klātesošie LOB dibinātāji. Pirmajā rindā
no kreisās: G. Graubics, N. Zeidaks, A. Stīpniece, M. Janaus. Otrajā rindā:
J. Cīmiņš, A. Petriņš, A. Freibergs, A. Strazds, R. Benze, M. Strazds,
J. Priednieks. Trešajā rindā: J. Lipsbergs, A. Mednis.
Foto: R. Matrozis

Summary
First events of the 30th anniversary of the Latvian Ornithological Society /Ilze Sauša/
This year has started with the ﬁrst events of the 30th anniversary of the Latvian Ornithological Society. The LOB was founded on 17 February 30
years ago and on 21February we celebrated this fact with a festive event. Unfortunately the week before the event we received sad news which
put a damper on our festive mood – Jānis Vīksne, the founder of LOB had passed away. The general member meeting took place on 7 March. We
looked back on last year’s stats of the organization. The event was more about meeting each other, and of course an integral part was formal talks
and reports. This is just the beginning of the events of the LOB 30th anniversary, so keep paying attention to all news on upcoming events and see
you there!

Putni dabā 2015/2

29

