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Putni dabā 2016/2

JAUNUMI

LOB goda biedrs – Juris Lipsbergs

LOB birojs pieejams apmeklētājiem

2016. gada 5. martā, LOB kop-
sapulces laikā, par LOB goda 
biedru tik ievēlēts ievērojamais 
ornitologs un viens no LOB dibi-
nātājiem Juris Lipsbergs. Vēlāk 
saņemot diplomu LOB biroja 
telpās, J. Lipsbergs nebeidza 
aizrautīgi stāstīt par saviem put-
nu pētnieka piedzīvojumiem un 
dalīties iespaidos un viedoklī par 
ūpju ligzdošanas paradumiem.

J. Lipsbergs ir dzimis 1939. gada  
25. jūlijā Salacgrīvā. 1971. gadā 
absolvējis LVU Bioloģijas fakultāti 
ar darbu par paugurknābja gulbju 
ligzdošanas bioloģiju. No 1972. līdz 
2009. gadam strādājis LU Bioloģijas 
institūta Ornitoloģijas laboratorijā. 
1988. gadā ieguvis bioloģijas zinātņu 
kandidāta grādu (1992. gadā pielī-
dzināts doktora grādam). Ilgstoši pē-
tījis vairāku putnu sugu, īpaši niedru 
putnu (somzīlītes, Seivi ķauķa un 
bārdzīlītes), paugurknābja gulbja, 
jūras ērgļa un ūpja ligzdošanas bio-
loģiju un ekoloģiju. Aktīvi piedalījies 
Papes ornitoloģiskās stacijas pirm-
sākumos un Latvijas Sarkanās grā-
matas veidošanā. Ap 150 zinātnisku 
un populārzinātnisku publikāciju 

autors, t.sk. žurnālā “Putni dabā”. 
Nesen publicējis grāmatu par saviem 
piedzīvojumiem – “Klaidonīga put-
nu pētnieka piedzīvojumi” (izdev-
niecībā “Jumava”, 2016.g.). 

Ģenerālis – kā citi ornitologi iedēvēja 
J. Lipsbergu, viņa izturības dēļ, – ne-
mīl sabiedriskas pulcēšanās.  
Dzejniece Inese Zandere, vērtējot 
J. Lipsberga grāmatu “Klaidonīga 
putnu pētnieka piedzīvojumi” žurnā-
lā “Rīgas Laiks”, raksta: “Ģenerālim 
nepatīk oficiālas situācijas, ņemšanās 
un runas, viņš ir savrups, iecirtīgs 
un vecmodīgs. Pēdējo es domāju kā 
komplimentu.” Tomēr Ģenerālis visai 
labprāt dalās stāstos – tad, ja tam ne-
tiek piešķirta pārlieku svinīga nozī-
me. Kā raksta Ruslans Matrozis raks-
tā par Juri Lipsbergu žurnāla “Putni 
dabā” 2009/3 numurā: “Viņš pieder 
pie tiem cilvēkiem, ar kuriem ir 
viegli un interesanti sarunāties, jo ar 
savu prasmi stāstīt un neiztrūkstošo 
enerģiju viņš ir spējīgs aizraut. Plašā 
spektra zināšanas pamatoti  liek viņu 
atzīt par ornitoloģijas autoritāti.”

ELĪNA KOKAREVIČA,  
elina@lob.v

Ja ir nepieciešams iegriezties LOB 
birojā vai nosūtīt vēstuli, jāatceras, 
ka birojs ir iemitis jaunā adresē – 
Rīgā, Skolas ielā 3, 4. stāvā,  
LV-1010.

Lai veiksmīgāk nokļūtu birojā, 
paskaidrosim dažus orientierus. 
Skolas iela 3 atrodas starp Dzirnavu 
un Elizabetes ielām, t.i., gandrīz 
blakus Esplanādei un tieši blakus 
Medicīnas sabiedrībai ARS. Uz 
biroju ir ļoti ērti nokļūt arī ar 
velosipēdu, jo māja atrodas tieši 
veloceliņa malā. Skolas iela 3 ir 
gruntīga ēka, kura pieder Latvijas 
Ārstu biedrībai (LĀB). Un tieši 

pateicoties LĀB labvēlībai, esam 
ieguvuši iespēju izmantot mājīgās 
telpas 4. stāvā – tuvāk putniem! 
Turklāt šī nav pirmā reize, kad 
ornitologi draudzējas ar ārstiem. 
Atcerēsimies kaut vai Kārli Vilku, 
kurš bija ārsts.

Gaidīsim ciemos darbadienās no 
plkst. 10.00 līdz 16.00! Ar LOB 
joprojām ir iespējams sazināties arī 
pa līdzšinējo e-pasta adresi  
(putni@lob.lv) un tālruni 
(67221580).

ELĪNA KOKAREVIČA,  
elina@lob.v
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