Pastāvīgās pārmaiņas
AGNIS BUŠS,
žurnāla “Putni dabā” galvenais redaktors,
agnis@putnidaba.lv
Vai pazīsti to brīdi, kad sēdi virtuvē un pārdomā dzīvi? Un es tā
domāju – kas ir stabilitāte? Un nonācu pie secinājuma, ka tā ir nevis
stāvēšana uz vietas, bet gan stabila izaugsme. Tāpēc mēs varētu
paskatīties, kāda ir mūsu stabilitāte un izaugsme darbā ar putniem.

būs LOB sūtījumos un internetā,
kā arī par tiem var zvanīt uz LOB
pa tālruni 67221580 (darba dienās
plkst. 10.00–16.00).

Šajā žurnāla “Putni dabā” numurā
esam iekļāvuši vairākus rakstus
par to, kā klājas mūsu putniem.
Gan parasto ligzdojošo putnu, gan
plēšputnu monitoringos, gan arī Eiropas ligzdojošo putnu atlanta datu
apjoms stabili pieaug, t.i. mēs arvien
vairāk uzzinām, kas notiek ar mūsu
putniem.

lūdzu atsūtīt savas atsauksmes gan
par žurnāla dizainu, gan saturu uz
e-pastu agnis@putnidaba.lv vai pa
pastu LOB, Skolas ielā 3, Rīgā,
LV-1010. Šogad esam spējuši turpināt TV raidījuma veidošanu, kas
ar nosaukumu “Ar putniem…” skatāms kanālā Re:TV un internetā:
Youtube.com/putnidaba.

Arī sabiedrības interese par putniem pieaug – piemēram, Putnu
dienās, LOB biedru skaita ziņā vai
šajā numurā aprakstītajos putnu
noteikšanas lauka kursos BirdID.
Pateicoties lasītāju interesei, esam
spējuši izdot arī šo žurnāla “Putni
dabā” numuru. Turklāt ar pārmaiņām dizainā, lai tas būtu uztveramāks plašākam lasītāju lokam
un turpmāk mēs varētu to ātrāk
un kvalitatīvāk sagatavot. Laipni

Priecājamies par LOB bibliotēkas
“atdzimšanu” jaunajās LOB biroja
telpās (ja vēlies, lai bibliotēka būtu
ātrāk izmantojama, piesakies par
brīvprātīgajos palīgos tās sakārtošanā). Tāpat šogad notiks vairāki tieši
LOB biedriem paredzēti pasākumi,
piemēram, LOB Ģimeņu dienas
1.–2. jūlijā (Kārķos, Valkas novadā) un LOB saiets 3.–5. novembrī
(Kaltenē, Rojas novadā). Par šiem
pasākumiem vairāk informācijas

Šobrīd ir aktīva putnu ligzdošanas
sezona un turpinām vākt parakstus
par mežizstrādes miera periodu
ligzdošanas laikā. Starp citu, arī
šajā jomā ir izaugsme, taču vajadzīgos 10 000 parakstu savāksim ātrāk
ar tavu atbalstu. Paraksties portālā
ManaBalss.lv (īsā saite ir šī:
http://ej.uz/parputnudzivi), ja vēl
to neesi izdarījis. Kā arī uzaicini
parakstīties citus, piezvanot, aizrakstot, daloties ar šo ziņu sociālajos medijos utt. Runājot par sociālajiem medijiem – šobrīd Facebook
katru dienu ierakstām par to, kāda
ir #DienaMežā, un šī kampaņa ilgs
līdz jūlija sākumam. Tāpēc vari dalīties ar šiem ierakstiem, kam klāt
ir aicinājums parakstīties #ParPutnuDzīvi, kaut vai katru dienu. Un
kāda ir Tava #DienaMežā? Pastāsti
arī citiem, ka #MežsIrMājas!

Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens,
aizpildot biedra anketu un
samaksājot biedru naudu.
Atzīmējiet savu biedra kategoriju
pieaugušais 15,00 €
pensionārs 5,00 €
jaunietis līdz 21 gada vecumam 5,00 €
Saskaņā ar LOB statūtiem personām līdz
16 gadu vecumam, lai iestātos biedrībā,
nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja.
Šo aili lūdzam aizpildīt jauniešu vecākiem
vai aizbildņiem.

Paraksts / atšifrējums

Ģimenes biedri

katrs nākamais ģimenes loceklis 1,00 €

Parsksts

Foto: D. Brakmane

ģimenes galva 15,00 €

Datums

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai,
Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010
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