Skolēni aktīvi piedalās
LOB konkursos
ELĪNA KOKAREVIČA, AGNIS BUŠS,
putni@lob.lv
Aizvadītā, 2016./2017., mācību gada LOB skolu programmas “Putni un mēs” darbību raksturo lielais
dalībnieku skaits to ietvaros rīkotajos konkursos. Gada putna zīmējumu konkursā piedalījās 303 dalībnieki,
bet konkursā “Iepazīsti putnu pasauli!” – 585 skolēni no 49 skolām. Savukārt līdzīgi iepriekšējiem gadiem,
sadarbībā ar SIA “CEMEX”, aicinājām skolas iesaistīties programmā, kļūstot par dalībskolām vai skolu
grupām, devāmies ciemos ar lekciju vai ekskursiju pie skolu grupām, aicinājām skolas iesaistīties gājputnu
ziņošanas akcijā sadarbībā ar programmu “Dzīvais pavasaris” (Spring Alive).

Apjomīgākais un nozīmīgais darbs
skolu programmas ietvaros šogad
bija saistīts ar kāda cita konkursa
norisi. Organizējām konkursu tieši
skolēniem – “Iepazīsti putnu pasauli”.
Tas notika astoņās kārtās laikposmā no 10. janvāra līdz 28. aprīlim.
Konkursā piedalījās 585 skolēni no
49 skolām. Katrā kārtā bija jāizpilda noteikts uzdevums, piemēram,
jānosaka putns pēc attēla, jāuzzīmē
komikss vai jāizveido filmiņa par
tēmu “Mežs ir mājas” u.tml. Ņemot
vērā lielo skolēnu atsaucību, nolēmām apbalvot 20 labākos, piešķirt
speciālbalvas aktīvākajām skolām
un 8. kārtas labāko darbu autoriem.
Konkursa 8. kārta tika organizēta
sadarbībā ar programmu “Dzīvais
pavasaris” un programmas šā gada

aktuālo tēmu “Nenes mājās putnu
mazuļus”. Izmantojot “Dzīvā pavasara” un LOB materiālus, skolēni tika
mudināti sagatavot un novadīt lekciju par to, kā rīkoties, atrodot putna
mazuli. Apbalvošanas pasākums notika 15. jūnijā Ķemeros, dabas izglītības centrā “Meža māja”, un pulcēja
ap 70 dalībnieku – laureātus, viņu
skolotājus, vecākus un ģimenes locekļus. Trīs godalgotās vietas ieguva
Elizabete Skrebele (3. vieta, Jaunsilavas pamatskola, 8 g.v., balvā – spēle
“Putnotājs”), Ance Rūta Roze (2. vieta, Bejas pamatskola, 14 g.v., balvā –
grāmata “150 pazīstami putni un
to dziesmas”), Raivis Dāvis Steberis
(1. vieta, Bejas pamatskola, 12 g.v.,
balvā – Nikon binoklis no Motacilla.lv).
20 labāko dalībnieku vidū iekļuva arī
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Par ierastu tradīciju ir kļuvis gada
putna zīmējumu konkurss, kas šogad
bija veltīts dzeltenajai cielavai. Kopumā saņēmām 303 darbus. Atšķirībā
no citiem gada putna zīmējumu konkursiem, šogad tajā drīkstēja piedalīties arī pieaugušie. Līdz ar to darbi
tika vērtēti divās grupās: pieaugušo
un bērnu. Par uzvarētājiem kļuva
divi pieaugušo kategorijas darbi (autores ir Sintija Plāce un Līva Marta
Roze) un pieci bērnu kategorijas darbi – to autori: Nikolajs Postalovskis,
Markus Urtāns, Andrejs Lapinskis,
Zīle Elvita Dica, Madara Smane. Balvā uzvarētāji saņēma iespēju apmeklēt īpašu putnu vērošanas ekskursiju,
kas notika 2017. gada 2. jūlijā Ērģemē, kā arī diplomus un cielavas
piespraudes.

Skolēnu konkursa “Iepazīsti putnu pasauli!” laureāti ar LOB un SIA “CEMEX” pārstāvjiem.
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Gada putna zīmējumu konkursa labākie darbi: M. Smane, M. Urtāns, E. Dīca, A. Lapinskis.

N. Postalovskis pēc īpašās putnu
vērošanas ekskursijas.
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Gada putna zīmējumu konkursa labākie darbi: L. M. Roze, S. Plāce, N. Postalovskis.

Konkursa “Iepazīsti putnu pasauli!” ekskursijā Ķemeros.

Agnese Dišlere, Daira Ikstena, Dāvis
Birkenfelds, Elizabete Līcīte, Elīza
Eglīte, Emīlija Zaprauska, Jasmīne
Majore, Kārlis Papinoks, Kevins Devīts, Madara Metuse, Mare Malvīne
Īstenā, Monta Brūvere, Niks Kristiāns Karpovs, Paula Eglīte, Paula
Majore, Samanta Kalderauska, Tīna
Keita Paegle. Īpašas balvas saņēma
akcijas “Dzīvais pavasaris” jeb 8. kārtas augstāk novērtētie dalībnieki: Iļja
Kozorovckis, Timurs Kozorovickis,
Niks Kristiāns Karpovs un Maksims

Konkursa “Iepazīsti putnu pasauli!” 8. kārtas uzdevums bija
pastāstīt citiem skolēniem par tēmu “Nenes mājās putnu mazuļus”
programmas “Dzīvais pavasaris” ietvaros.

Puriškevičs. Par konkursa rezultātiem un pasākumu vairāk var lasīt
LOB tīmekļvietnē.
Šogad arī saņēmām ziņojumus par
gājputnu novērojumiem. Kopā ar
tīmekļvietnes Dabasdati.lv ziņojumiem “Dzīvā pavasara” tīmekļvietnē reģistrējām 981 novērojumu.
Par aktivitāti uzteicama Priekuļu
vidusskola.
Arī šajā, 2017./2018., mācību gadā

LOB skolu programmas “Putni un
mēs” ietvaros rīkosim semināru
skolotājiem un konkursus skolēniem, dosimies uz skolām ar lekcijām un nodarbībām, kā arī citas
interesantas un izglītojošas lietas,
turpinot sadarbību ar SIA “CEMEX”.
Tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai un iesaistīties skolu programmas aktivitātēs. Lai uzzinātu
vairāk, sazinieties ar LOB pa e-pastu
putni@lob.lv vai zvaniet 67221580
(darba dienās plkst. 10.00–16.00).

Summary

Students actively participate in LOB competitions /Elīna Kokareviča, Agnis Bušs/
During the 2016/2017 school year, the LOB school program “We and the Birds” had a large number of participants in
competitions. There were 303 participants in the “Bird of the Year” drawing contest, and in the competition "Know the Bird's
World!" – 585 pupils from 49 schools participated. At the same time, as in previous years, in cooperation with SIA CEMEX,
we invited schools to participate in our program by becoming member schools or groups of schools. We visited schools with
lectures and invited them to engage in migratory bird reporting in cooperation with the Spring Alive program.
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