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Divdesmit gadu biedrībā

Komentāri

Šoruden aprit tieši 20 gadu, kopš
es soļoju pa Rīgas nomales puikas
acīm milzīgo Kalnciema ielu ar
latu kabatā, lai kļūtu par Latvijas
Ornitoloģijas biedrības biedru.
LOB birojs tad vēl bija vairāk
pagrabs nekā birojs. Biroja vadībā
bija Māris Strazds, kam tobrīd bija
mazliet vairāk gadu, nekā man šobrīd. Viņa kolēģi bija grāmatvede
Santa Golde, Edmunds Račinskis,
kas vēl nebija pievērsies zaļajām
vārnām, un Māris Maskalāns, kas
vēl nebija sācis filmēt dabu, bet
bija “Putni dabā” redaktors.

Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens, aizpildot
biedra anketu un samaksājot
biedru naudu.
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Atlanta apmācības semināri Ķemeru
nacionālajā parkā man kļuva par robežu starp interesi par putniem, kas
faktiski bija bērna rotaļu līmenī, un
darbu. Tolaik LOB bija pievienojies
arī mans jaunākais brālis, un ārpus
kolektīvajām ekskursijām Māris
Strazds mums iedeva kartes un nosūtīja uz neapsekotajiem Ķemeru
nacionālā parka ligzdojošo putnu atlanta kvadrātiem. Pats to neapzinoties, Māris mums deva kādu būtisku
brīvību – tas, ka, mājās atgriezušies,
varējām vecākiem paziņot, ka esam
klīduši pa mežiem vieni paši, atņēma iespējamos argumentus mums
neļaut to darīt arī turpmāk.

Pēc Māra Strazda aiziešanas no
direktora amata 2002. gadā mainījās gan viņa darba turpinātāji, gan
amata nosaukums, līdz 2007. gada
nogalē par jauno LOB valdes priekšsēdētāju kļuvu es. Jau pēc diviem
gadiem LOB saskārās ar dziļāko
krīzi biedrības pastāvēšanas vēsturē,
bet ar saliedētiem – LOB padomes,
biedru, ziedotāju un BirdLife International – spēkiem izdevās no bedres izrāpties, atjaunot LOB komandu
un atgriezties zem jumta, bez kura
bijām palikuši, lai taupītu līdzekļus.
Un te nu es esmu – 20 gadu pēc
tam, kad ar latu kabatā soļoju pa
Kalnciema ielu. Ja man jāpasaka,
ko LOB man šajā laikā ir devusi,
jāatzīst, ka papildus pārliecībai par
sevi, iespējai iepazīt Latvijas putnus
labāko speciālistu pavadībā, būšanai kopā ar domubiedriem, prasmei
strādāt ar datoru un publiski uzstāties, izglītībai, darbam, kas man
patīk (vismaz labajās dienās), rūdījumam un rīcībai krīzes situācijās un
arī sievai – neko daudz... Ja Tu vēl
neesi LOB biedrs, arī Tu vari mums
pievienoties un pavērot, kādos ceļos
Tevi tas aizvedīs. Tiekamies?

VIESTURS ĶERUS,
viesturs@lob.lv

Pēc tam nāca piedāvājums strādāt
LOB birojā, ievadot datubāzē Ķemeru nacionālā parka ligzdojošo
putnu atlanta datus, un manus
topošos kolēģus nesamulsināja pat
tas, ka tobrīd ar datoru strādāt nemācēju. Pēc Ķemeru atlanta varēju
jau ierastos darbus turpināt Latvijas
ligzdojošo putnu atlanta ietvaros.
Tomēr atlants nebija anketas un
datubāze vien, tā bija arī iespēja
doties uz dažādiem Latvijas nostūriem, lai apsekotu “tukšos” kvadrātus. Dažādās kompānijās un reizēm
arī bez kompānijas atlanta darbos
izdevās iepazīt dažādas Latvijas
vietas – gan tik tālas kā Zilupe un
Piedruja, gan tik tuvas kā Mālpils
un Medema purvs.

“Iknedēļas dabas maratona”
ekskursija uz Papi 1994. gadā.
Kreisajā pusē soļojošais puikiņš
nenojauš, ka pēc 13 gadiem būs
bārdainā kunga vietā.
Foto: M. Gasūns
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