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ozoliem (līdz 26). Tas nozīmē, ka vēsturiskajiem koka izstrādājumiem, kas 
darināti no Baltijas valstu teritorijā augušo ozolu koksnes un kurai trūkst 
daļa no aplievas daļas gadskārtām, absolūto vecumu var noteikt relatīvi 
precīzāk nekā tiem, kas gatavoti no Rietumeiropas teritorijā augušo ozolu 
koksnes.

Ar iepriekš minēto, kā arī visu pārējo referātu kopsavilkumiem var 
tuvāk iepazīties, internetā apmeklējot konferences mājaslapu http://
www.swan.ac.uk/geography/Research/eurodendro2009/. 

Nobeigumā jāatzīmē, ka konferences rīkotāji tās dalībniekiem bija sagā-
dājuši arī iespēju īslaicīgi iepazīt Maljorkas salas galvaspilsētu Palmu ar tur 
esošo ievērojamo Maljorkas katedrāli, kā arī apmeklēt plašo un fascinējošo, 
ar stalaktītiem un stalagmītiem bagāto Artas alu sistēmu. 

Par nākamās konferences “EuroDendro” norises laiku un vietu šīs kon-
ferences dalībnieki vēl nevienojās. Tā noteikti nebūs drīzāk par 2011. gadu, 
jo 2010. gadā Somijā norisināsies plaša mēroga pasaules dendrohronologu 
8. konference “World Dendro 2010”. Interesenti par to plašāku informāciju 
var atrast interneta mājaslapā http://www.worlddendro2010.fi/.

Māris Zunde

VALDĪBAS ATZINĪBAS RAKSTI PIEŠĶIRTI 
VĒSTURNIEKIEM

Par nozīmīgu ieguldījumu grāmatas “Latvijas vēsture. 20. gadsimts” 
veidošanā, kā arī par paveikto Latvijas vēstures skaidrošanā un popularizē-
šanā Ministru kabinets 2009. gada 10. novembrī piešķīris Atzinības rakstus 
vēsturniekiem – LU Latvijas vēstures institūta vadošajai pētniecei, Rīgas 
Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras 
docentei vēstures doktorei Dainai Bleierei, Latvijas Universitātes profeso-
ram vēstures doktoram Ilgvaram Butulim, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
īstenajam loceklim, LU Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku 
vēstures katedras vadītājam profesoram habilitētajam vēstures doktoram 
Inesim Feldmanim, LZA korespondētājloceklim, LU Latvijas un Austrum-
eiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadītājam profesoram 
habilitētajam vēstures doktoram Aivaram Strangam un LU profesoram 
habilitētajam vēstures doktoram Antonijam Zundam.

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim politoloģijas doktoram 
un tiesību doktoram Tālavam Jundzim MK Atzinības raksts piešķirts par 
pētījumiem Latvijas neatkarības atjaunošanā un nevardarbīgās pretošanās 
lomu šajā procesā.

*
LU Latvijas vēstures institūta pētniecei Inetai Lipšai 2009. gada septem-

brī piešķirta Bernharda Holandera balva par promocijas darbu “Sabiedriskā 
tikumība Latvijā, 1918.–1940. g.”. Balva piešķirta par labāko Latvijas Univer-
sitātē 2008./2009. akadēmiskajā gadā aizstāvēto doktora/maģistra darbu.




