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VĒSTURES DOKTOREI 
AUSTRAI MIERIŅAI  85

Gadu ritums nav apturams, un to mēs apzināmies jau no bērnības. Vēl 
vairāk, tas vienmēr ir klāt arī vēstures pētniecības darbā. Neskatoties uz 
visu to, tomēr šķiet, ka mūsu gadi steidzas pārāk ātri. Vēl tikai nesen mūsu 
kolēģei Austrai Mieriņai bija liela skaista jubileja, bet jau atkal liktenis 
mums dod iespēju viņu sveikt nākošajā nopietnajā jubilejā. 

Austra Mieriņa ir dzimusi 1926. gada 16. februārī Abrenes apriņķa 
Viļakas pagastā. 1950. gadā beigusi LVU Vēstures nodaļu. Studiju gados 
nostiprinājās interese par vēstures pētniecības darbu. Viss turpmākais 
dzīves ceļš viņai saistās ar Latvijas vēstures institūtu. Uzkrātas ļoti plašas 
zināšanas par Latvijas vēsturi un it sevišķi par 19. un 20. gadsimta vēstures 
problemātiku. Lielākā daļa jubilāres darbu veltīta Latvijas agrārvēsturei, 
Rīgas vēsturei un latviešu tautas kultūras vēsturei. Darbi sagatavoti, balsto-
ties uz plašas vēstures avotu bāzes analīzi, kas ļāvis savdabīgi atklāt izpētes 
jautājumus problemātiskā skatījumā. Lai arī, rakstot par jubilāri, vienmēr 
ir atzīmēti viņas svarīgākie darbi, arī šoreiz tiem nevar paiet garām, jo tiem 
nebūs īslaicīgs mūžs. Jubilāres zinātniskais devums ir monogrāfija “Agrārās 
attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē 19. gadsimta II pusē”, ar viņas 
līdzdalību uzrakstītas grāmatas: “Rīga. 1860.–1917. g.”, “Latvijas 20. gadsimta 
vēsture”, “Latvijas zemju robežas 1000 gados”, “Latvija 19. gadsimtā” u.c. Par 
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zinātniskajiem darbiem A. Mieriņa ir saņēmusi Latvijas PSR Valsts prēmiju 
(1982. g.) un J. Zuša vārdā nosaukto prēmiju (1970. g.). 

Pēc aiziešanas pensijā jubilāre ir turpinājusi dot savu ieguldījumu Lat-
vijas vēstures izpētē. Viņa ir piedalījusies vairāku Latvijas vēstures institūta 
darbu sagatavošanā. Nesen ir izdevusi plašu pētījumu par savas dzimtas 
vēsturi. Ar saviem atzinumiem par svarīgiem mūsu valsts attīstības jautā-
jumiem ar sabiedrību dalījusies preses izdevumos. Smagi pārdzīvo daudzu 
mūsu valsts pārvaldes birokrātu nevēlēšanos godprātīgi pildīt savus pie-
nākumus un viņu pieļauto cinismu pret tautu. 

Novēlam jubilārei veselību un saglabāt arī turpmāk tikpat kvēlu Latvijas 
mīlestību!

Jānis Bērziņš

ARHEOLOĢEI 
ILZEI BIRUTAI LOZEI  75

Ievērojamā Latvijas arheoloģe Ilze Biruta Loze dzimusi 1936. gada 
3. martā Rīgā. Pēc vidusskolas beigšanas viņa iestājās prestižajā Ļeņingradas 
Valsts universitātes Vēstures fakultātē, kur izvēlējās studēt arheoloģiju. Šī 
izvēle tad arī noteica visu viņas turpmāko mūžu. Pēc studijām 1959. gadā 
viņa tika pieņemta darbā toreizējā Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Ar-
heoloģijas sektorā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci, kur pagāja visi 
turpmākie darba gadi. Kopš 1994. gada viņa ir Latvijas vēstures institūta 
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