JAUNUMI

Notiks nometne “Gribu būt ornitologs! 2015”
Jau otro gadu pēc kārtas Melnbāržos, Jaunpiebalgas novadā,
2015. gada 29. jūnijā–5. jūlijā ar
Latvijas vides aizsardzības fonda
ﬁnansiālu atbalstu notiks Latvijas
Ornitoloģijas biedrības nometne
“Gribu būt ornitologs! 2015”. Tās
mērķis ir veicināt jauniešu interesi
par Latvijā dzīvojošajiem putniem,
pilnveidot viņu zināšanas par valstī sastopamajām putnu sugām un
mūsdienīgām putnu pētniecības
metodēm, kā arī attīstīt sadarbību
dažāda vecuma putnu izpētes entuziastu un profesionāļu vidū.
Nometnē dalībnieki mācīsies pazīt
tuvākajā apkārtnē dzīvojošos putnus,
dosies dienas un nakts ekspedīcijās,
kuru laikā ķers un gredzenos putnus
kopā ar ornitologu Oskaru Keišu un
citiem dabas pētniekiem, pētīs, ko
putni ēd, gatavos putnu būrīšus un tos
izvietos dabā, kā arī pavadīs laiku ar
vienaudžiem un pieaugušajiem, kurus
aizrauj putnu pasaule. Nedēļas laikā
nodarbības un ekskursijas vadīs vai-

rāk nekā septiņi ornitologi un dabas
pētnieki. Tās noslēgumā plānota LOB
Ģimeņu diena, kad viesiem būs iespēja iepazīties ar nodarbību laikā veikto.
Nometnē aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem,
kurus interesē putni un viss ar tiem
saistītais.
Lai piedalītos, brīvā formā jāsagatavo
pieteikums, kurā jānorāda līdzšinējā
pieredze ar putniem (būrīšu gatavošana un izlikšana, dalība ekskursijās,
patstāvīgi putnu vērojumi u.c.),
kāpēc vēlas piedalīties,
ko gribētu nometnes laikā iemācīties
un kā izmantos iegūtās zināšanas
turpmāk, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese saziņai.
Pieteikumu var veidot rakstiski, foto,
video vai kādā citā formā. Gatavais
pieteikums elektroniski jānosūta līdz
2015. gada 31. maijam nometnes
vadītājai Daiga Brakmanei uz e-pasta
adresi daiga@lob.lv!

Griežu ķeršana 2014. gada nometnē.
Foto D. Brakmane
Papildu informāciju iespējams atrast
www.lob.lv un interesējošos jautājumus uzdot daiga@lob.lv.
Dalībnieka līdzmaksājums – 50 EUR.

DAIGA BRAKMANE,
daiga@lob.lv

Tiek izsludināta pieteikšanās LOB saietam!
LOB 30 gadu jubilejas ietvaros
šogad notiks arī LOB saiets – 2015.
gada 6.–8. novembrī, viesu namā
“Krasti” (Madlienas pag., Ogres nov.,
http://zskrasti.lv). Līdzīgi kā pirms
diviem gadiem neformālā gaisotnē
varēsim gan klausīties ziņojumus par
pētījumu rezultātiem, gan pastāstīt
par saviem putnu piedzīvojumiem
un novērojumiem, gan arī atpūsties,
karsējoties pirtī vai vienkārši

izbaudot viesu nama sniegtās
iespējas. Saieta galvenā diena būs
sestdiena, bet ir iespēja ierasties jau
piektdien un sākt piedalīties pirmajās
diskusijās. Savukārt svētdien līdz
pusdienas laikam pamatā paredzētas
vairāk neformālas un praktiskas
aktivitātes. Vairāk informācija būs
pieejama LOB interneta vietnē www.
lob.lv vai zvanot LOB pa tālruni
67221580.

Dalības maksas
Maksājot

Līdz 31. augustam

Līdz 30. oktobrim

No 1. novembra

Dalībniekiem

50 EUR

60 EUR

70 EUR

LOB biedriem

32 EUR

40 EUR

48 EUR

LOB dibinātājiem un
biedriem–jauniešiem līdz 21 g.v.

24 EUR

30 EUR

36 EUR

Stāstītājiem papildu atlaide 50% apmērā no dalības maksas. Ēdināšana ir iekļauta
dalības maksā. Nakšņošana ir par papildu samaksu – 7 EUR par vienu nakti vai
10 EUR par abām naktīm.

Termiņi un pieteikšanās:
■ Līdz 30. jūnijam notiek aptauja par
tēmām, kuras īpaši vēlaties dzirdēt
saietā. Savu viedokli par tēmām (un
potenciālajiem stāstītājiem) lūdzu
izteikt, rakstot e-pastu uz putni@lob.
lv, pa pastu uz LOB, a/k 105,
LV-1046, Rīgā vai zvanot uz LOB
pa tālruni 67221580.
■ Līdz 31. jūlijam – stāstītāju
pieteikšanās pa e-pastu putni@lob.
lv, norādot ziņojuma nosaukumu un
autoru(-us).
■ Dalībnieku pieteikšanās pa e-pastu
putni@lob.lv vai zvanot pa tālruni
67221580 (termiņus skatīt tabulā
“Dalības maksas”).
■ Dalības maksa jāpārskaita uz
LOB bankas kontu LV34HABA000140J035491 ar norādi
“LOB saiets par [dalībnieku vārds,
uzvārds]”.
Putni dabā 2015/2
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