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Pašreizējā situācija
2012. gadā kopā bija 448 LOB biedri (dati uz 06.09.2013.), bet 2013. gadā uz 6. septembri – 406
biedri.
Pēc V.Ķerus sagatavotā LOB biedru pārskata 2012. gada novembrī no biedru kategorijām
vislielākais īpatsvars ir pensionāriem (35%) un pieaugušajiem (35%, t.sk. 10% ģimenes galvas).
Vēl ģimenes locekļi sastāda 16% (kopā ar ģimenes galvām – 26%). Dramatiska situācija ir
jauniešu kategorijā, kuru īpatsvars ir tikai 6%.
36% biedru ir LOB sastāvā 1–5 gadus. Šī ir galvenā „riska grupa”, kas varētu izstāties no LOB.
Biedru piesaistes kampaņas līdz šim nav bijušas lietderīgas – lielāks jauno biedru skaits saistīts
ar lielāku izstājušos biedru skaitu nākošajā gadā.
Pašlaik galvenie biedru ieguvumi no dalības LOB ir „vienpusēji” – informācijas un zināšanu
iegūšana. 43% biedru ir grūti pateikt, vai viņu dalība LOB palīdz sasniegt organizācijas mērķi,
un 9% uzskata, ka nepalīdz. Tikai 37% biedru jūt, ka viņi ir organizācijai svarīgi. Tajā pašā laikā
84% aptaujāto ir interesanti būt LOB biedriem.

LOB kopējais mērķis
LOB mērķis ir sekmēt tādu apstākļu saglabāšanos, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas
teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām.

Biedru stratēģijas mērķis
Palielināt biedrības biedru skaitu, saglabājot esošos un piesaistot jaunus biedrus.
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Biedru stratēģijas uzdevumi, rādītāji un sasniedzamie rezultāti
(pēc „LOB stratēģija 2013.–2020. gadam”)
Uzdevums
1.1.1. Apmierināt esošo biedru
vēlmes un motivēt viņus dalībai
biedrībā
1.1.2. Pastāvīgi ziņot biedriem un
interesentiem par biedrības darbu

Rādītājs
To biedru skaits, kuri biedrībā ir vismaz
piecus gadus

Rezultāts
1400

Mūža biedru skaits
Ziņas LOB interneta lapā

100
Vismaz piecas jaunas ziņas mēnesī

Pa e-pastu izsūtītie jaunumi

Vismaz viens sūtījums mēnesī

Sūtījumi biedriem pa pastu („Putni dabā”,
„LOB Jaunumi”)

Vismaz četri sūtījumi gadā

LOB klātbūtne sociālajos tīklos

LOB savas idejas, mērķus un darbu
popularizē vismaz trīs Latvijā
populārākajos sociālajos tīklos.
Katrā no vēsturiskajiem rajoniem ir
vismaz viena LOB grupa

1.1.3. Veicināt patstāvīgas biedru
aktivitātes Latvijas reģionos

Aktīvu vietējo grupu / skolu grupu / PNV
uzraugu skaits

1.1.4. Iesaistīt biedrus un
interesentus putnu izpētes un
aizsardzības, kā arī sabiedrības
izglītošanas darbā
1.1.5. Piesaistīt jaunus biedrus

Biedrības darbā gada laikā iesaistīto
brīvprātīgo skaits

200

Kopējais biedru skaits

2000
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1. uzdevums: Apmierināt esošo biedru vēlmes un motivēt viņus dalībai biedrībā
Apakšuzdevums
1.1. Nodrošināt regulārus
atgādinājumus par biedra
naudas nomaksu
1.2. Nodrošināt regulāras
tikšanās iespējas LOB
biedriem

1.3. Nodrošināt biedriem
iespēju izteikt savu viedokli

Rādītājs
Nosūtīts atgādinājums par biedra naudas
maksu novembrī/decembrī (ar pēdējo „Putni
dabā” numuru)
LOB biedru kopsapulce reizi gadā

Atbildīgā persona
Biedru koordinators (ja tāda nav –
„Putni dabā” redaktors/valde)

Izmaksas
Papīrs, printeris/
kopētājs

Valde, biedru koordinators

Telpas

LOB biedru nometne reizi gadā (vasarā)

Biedru koordinators, valde

Norises vieta, ēdināšana,
transports, org. izdevumi

Informatīvās sanāksmes LOB biedriem vismaz
reizi gadā (rudenī–ziemā)

Biedru koordinators, valde, projektu
vadītāji

Telpas

Birojs
Aptaujas vismaz reizi gadā

Valde
Biedru koordinators, valde

Biroja īre, komunālie
n/a

Biedru koordinators, valde

n/a

Valde

Telpas, lektors

Valde

Projekta vadītājs,
ekskursiju izmaksas

SIA „Motacilla” vadītājs

n/a

Sabiedrisko attiecību koordinators,
biedru koordinators, „Putni dabā”
redaktors, valde, padome
Valde

n/a

Biedru koordinators

Papīrs, pasta izdevumi

Paredzēta diskusiju iespēja LOB rīkotajos
pasākumos
1.4. Piedāvāt biedriem dalību Putnu noteikšanas lekcijas katru gadu
lekcijās, ekskursijās un citos
izglītojošos pasākumus
Putnu dienas pavasarī un rudenī
SIA „Motacilla” ekskursijas

1.5. Skaidrot LOB biedriem
viņu lomu organizācijas
mērķu sasniegšanā
1.6. Nodrošināt LOB
biedriem iespējas sevi
realizēt biedrības ietvaros

1.7. Apsveikt LOB biedrus
apaļajās dzimšanas dienās

Sk. arī 4.2. apakšuzdevumu
Publikācijas un relīzes par LOB un LOB
biedru nozīmi lēmumu pieņemšanā un
ietekmēšanā, kā arī putni aizsardzībā un izpētē
Iespēja jebkuram LOB biedram pieteikt un
īstenot projektus un programmas LOB
ietvaros, kas nav pretrunā ar LOB mērķiem
Ideju konkursi potenciāliem projektiem
Apsveikumi pa pastu
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n/a

1.8. Nodrošināt
priekšrocības LOB biedriem

1.9. Nodrošināt īpašus
piedāvājumus LOB goda un
mūža biedriem

Žurnāls „Putni dabā” bez maksas LOB
biedriem četras reizes gadā

„Putni dabā” redaktors

„Putni dabā” izdošanas
izdevumi

Vismaz pusei LOB un SIA „Motacilla” preču,
pakalpojumu un pasākumu ir atlaides biedriem
Vismaz reizi gadā kāds īpašs piedāvājums,
pasākums u.tml. LOB mūža un goda biedriem

Valde, SIA „Motacilla” vadītājs

nav noteikts

Biedru koordinators

nav noteikts
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2. uzdevums: Pastāvīgi ziņot biedriem un interesentiem par biedrības darbu
Apakšuzdevums
2.1. Nodrošināt regulāru
žurnāla „Putni dabā” izdošanu
2.2. Par LOB aktualitātēm
biedrus informēt gan pa epastu, gan pa pastu
2.3. Uzturēt LOB interneta
lapu

2.4. Regulāri atjaunot
informāciju par LOB portālā
Draugiem

2.5. Vismaz divas reizes
nedēļā publicēt ziņojumu
portālā Twitter

2.6. Regulāri atjaunot LOB
informāciju portālā Facebook

Rādītājs
Četri žurnāla numuri gadā

Atbildīgā persona
„Putni dabā” redaktors

Izmaksas
„Putni dabā” izdošana

Ziņa e-jaunumu saņēmējiem vismaz reizi
mēnesī

Biedru koordinators

E-pasta uzturēšana

Sūtījums pa pastu biedriem vismaz četras
reizes gadā („Putni dabā”, LOB Jaunumi)
Jauna ziņa vismaz piecas reizes mēnesī

Biedru koordinators, „Putni dabā”
redaktors
Sabiedrisko attiecību koordinators

Pasta izdevumi, papīrs

Informācija par projektiem lapā tiek ievietota
ne vēlāk kā mēnesi pēc projekta uzsākšanas

Sabiedrisko attiecību koordinators,
projektu vadītāji

Lapā nav novecojušas informācijas (veca
kontaktinformācija, darbinieki, kas LOB vairs
nestrādā u.tml.)

Sabiedrisko attiecību koordinators

Modernizēta/jauna LOB interneta lapu
Dublēti visi LOB interneta lapā ievietotie
jaunumi

Sab.att.koordinators, valde
Sabiedrisko attiecību koordinators

Ievietota informācija par LOB rīkotajiem
pasākumiem

Sabiedrisko attiecību koordinators,
biedru koordinators

Aptaujas (ja tādas tiek publicētas) nomainītas
ne vēlāk kā pēc trim mēnešiem
Ziņas par aktualitātēm dabā
LOB jaunumi ar saiti uz LOB interneta lapu
Informācija par LOB rīkotajiem pasākumiem
Interesantu LOB biedru un organizāciju
ziņojumu pārpublicēšana (retweet)

Sabiedrisko attiecību koordinators
Sabiedrisko attiecību koordinators,
valde

n/a

Ziņas par aktualitātēm dabā
LOB jaunumi ar saiti uz LOB interneta lapu
Informācija par LOB rīkotajiem pasākumiem

Sabiedrisko attiecību koordinators

n/a
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n/a

Ap Ls 2000?
n/a

3. uzdevums: Veicināt patstāvīgas biedru aktivitātes Latvijas reģionos
Apakšuzdevums
3.1. Informatīvi, morāli un
(iespēju robežās) finansiāli
atbalstīt LOB vietējās grupas

3.2. Regulāri atjaunot LOB
vietējo grupu rokasgrāmatu
3.3. Organizēt seminārus
vietējo grupu vadītājiem
3.4. Sniegt iespēju vietējām
grupām publicēt savus
jaunumus LOB interneta lapā
3.5. Sadarbības stiprināšana ar
bibliotēkām

Rādītājs
Atbildes uz visiem vietējo grupu jautājumiem,
t.sk. ieteikumiem, kur meklēt informāciju, ja
pašiem tādas nav

Atbildīgā persona
Biedru koordinators

Izmaksas
Biedru koordinators

Komunikācija ar vietējo grupu vadītājiem
vismaz reizi ceturksnī, ja nav nekādu ziņu no
grupas

Biedru koordinators

Biedru koordinators

Viena bezmaksas lekcija vietējai grupai gadā

Biedru koordinators, valde

Transporta izdevumi

30% no vietējās grupas biedru naudām tiek
novirzītas grupas darbībai un izskatītas
iespējas pamatizdevumu segšanai
Reizi gadā vai pēc vajadzības pārskatīt
rokasgrāmatu atbilstoši esošajai situācijai un
ieteikumiem no vietējām grupām, valdes un
padomes
Vismaz viens seminārs gadā

Valde, biedru koordinators

Izdevumi kancelejas
precēm

Biedru koordinators

Biedru koordinators

Biedru koordinators

Iesniegtie vietējo grupu jaunumi nopublicēti
lapā, vajadzības gadījumā palīdzot sagatavot
ziņu
Bibliotēkas saņem žurnālu „Putni dabā” un
daļā no tām darbojās LOB vietējās grupas

Biedru koordinators, sabiedrisko
attiecību koordinators

Biedru koordinators,
transporta izd., telpas
n/a
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„Putni dabā” redaktors, biedru
koordinators

„Putni dabā” izdošana

4. uzdevums: Iesaistīt biedrus un interesentus putnu izpētes un aizsardzības, kā arī
sabiedrības izglītošanas darbā
Apakšuzdevums
4.1. LOB biedru informēšana
par iespējām iesaistīties LOB
projektos un programmās

4.2. Kvalifikācijas celšanas
pasākumu organizēšana

Rādītājs
Raksti žurnālā „Putni dabā”

Atbildīgā persona
„Putni dabā” redaktors, projektu
vadītāji

Izmaksas
„Putni dabā” izdošanas
izm.

Projektu un programmu aktualitāšu
publikācijas interneta lapā un ziņas sociālajos
tīklos
Putnu noteikšanas lekcijas katru gadu

Sabiedrisko attiecību koordinators,
projektu vadītāji,

n/a

Valde

nav (dalības maksas)

Putnu noteikšanas lauka semināri vismaz divas
reizes gadā

Biedru koordinators, projektu
vadītāji

ap Ls 300/projektu
finansējums/ dalības
maksas

LOB kopsapulce katru gadu

Valde

transporta izdevumi (?),
kancelejas izdevumi

Skat. arī 1.2. un 1.4. apakšuzdevumus
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5. uzdevums: Piesaistīt jaunus biedrus
Apakšuzdevums
5.1. Sabiedrības viedokļa
noskaidrošana
5.2. Darbības sociālajos tīklos

5.3. LOB pieminēšana
internetā, drukātajā presē,
radio, TV

5.4. Dalība dažādos
pasākumos
5.5. Lekcijas skolās un
bibliotēkās

5.6. Informācijas
popularizēšana par to, kāpēc ir
svarīgi būt LOB biedram
5.7. Kampaņas, akcijas

Rādītājs
Aptauja dažādām mērķgrupām par motivāciju
stāties LOB

Atbildīgā persona
Biedru koordinators, sabiedrisko
attiecību koordinators

Izmaksas
?

Vismaz reizi mēnesī kādā ziņā tiek atgādinātas
LOB biedru priekšrocības un, ka LOB ir
atvērta organizācija ikvienam interesentam,
LOB un „Putni dabā” sekotājiem trijos
populārākajos sociālajos tīklos Latvijā

Sabiedrisko attiecību koordinators,
valde, biedru koordinators

n/a

Sabiedrisko attiecību koordinators,
valde

n/a

LOB darbinieku publikācijas dažādos
plašsaziņas līdzekļos
Dalība vismaz trīs pasākumos gadā, kur ir
iespēja aizpildīt anketu un kļūt par biedru
Lekcijās skolās, kuras vada LOB cilvēki, tiek
pastāstīta arī iespēja kļūt par LOB biedru un
biedru iespējām piedalīties dažādās aktivitātēs

Projektu vadītāji, „Putni dabā”
redaktors
Sabiedrisko attiecību koordinators,
valde
Skolu programmas vadītājs, valde,
vietējās grupas

?

Ar padomu un iespēju robežās ar dalību
atbalstīti bibliotēku organizētie pasākumi par
putniem
Skat. arī 3.5 apakšuzdevumu
Publikācijas un relīzes par LOB un LOB
biedru nozīmi lēmumu pieņemšanā un
ietekmēšanā, kā arī putni aizsardzībā un izpētē
Skat. arī 1.5. apakšuzdevumu
Vismaz reizi gadā ir kāda biedru piesaistes
kampaņa, īpaši LOB mūža biedru
piesaistīšanai

Biedru koordinators, vietējās
grupas

Skat. arī 2.4., 2.5. un 2.6. apakšuzdevumus
Preses relīzēs un intervijās iespēju robežās tiek
pieminēta LOB biedru nozīme un iespējas kļūt
par LOB biedru

10

?/nav

Sabiedrisko attiecību koordinators,
biedru koordinators, „Putni dabā”
redaktors, valde, padome

?/nav

Biedru koordinators

?

