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Sveicam jubilejā

ARHEOLOĢEI 
ANNAI ZARIŅAI  90

Arheoloģei, valsts emeritētajai zinātniecei, Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valierei, habilitētajai vēstures doktorei Anna Zariņai 1. augustā apritēja 
90 gadi. Bagāts un ražens ir bijis A. Zariņas mūžs un darba gadi, kas aiz-
vadīti, strādājot Latvijas vēstures institūtā (A. Zariņas biogrāfija publicēta 
krājuma “Arheoloģija un etnogrāfija” 23. laidienā).

Tūkstoši pamatīgi izpētīto seno apbedījumu Mārtiņsalā, Laukskolā, Sēl-
pilī u.c., atsegtās senās apdzīvotības liecības Lielvārdē, Dievukalnā, Indricā, 
Slobodā, Laukskolas apmetnē ir Latvijas arheoloģijas “zelta fonds”, kurš ir 
un būs pamatā daudziem turpmākajiem pētījumiem par Latvijas teritorijas 
iedzīvotāju kultūru un sabiedrību dzelzs laikmetā un viduslaikos.

Zinātniece veikusi arheoloģiskos izrakumus vairāk nekā 30 pieminekļos, 
par katru no tiem iesniedzot rūpīgi sagatavotus pārskatus. Pētniecības re-
zultāti atspoguļoti ap 200 zinātniskos rakstos un 6 grāmatās un brošūrās. 

Izpētot simtiem arheoloģiskajos izrakumos iegūto tekstiliju fragmentu, 
A. Zariņa devusi zinātniski pamatotas senlatviešu tērpa rekonstrukcijas, 
ko plaši izmanto senvēstures pētnieku kopu un folkloras kopu dalībnieki, 
nereti arī dziedātāji un dejotāji dziesmu svētkos, tādējādi apliecinot zināt-
nieces ieguldījumu tautas mākslas attīstībā.
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A. Zariņas pētījumu rezultāti, zināšanas un padoms bijis neatsverams 
ieguvums arī kaimiņzemju apģērba pētniekiem. Viņas publikācijas kal-
pojušas Zviedrijas tirdzniecības pilsētas Birkas vikingu laika iedzīvotāju 
apģērba rekonstrukcijai, liekot izskanēt zinātnieces vārdam ārpus Latvijas 
robežām un ierindojot A. Zariņu starp vadošajiem tekstiliju pētniekiem 
Baltijas reģionā.

Zinātnieces devumam Latvijas senvēstures izpētē ir nezūdoša vērtība. 
Kolēģi augstu vērtē arī Annas Zariņas vienkāršību, sirsnību, labvēlību un 
gatavību izpalīdzēt un sniegt padomus.

Skaistajā jubilejā vēlam stipru veselību, gaišas domas. Lai Jūsu neiz-
smeļamais dāsnums vēl ilgi mūs priecē!

Antonija Vilcāne

VĒSTURNIEKAM PROFESORAM 
RIHARDAM TREIJAM  80

Profesoram habilitētajam vēstures doktoram Rihardam Treijam šogad 
21. jūlijā apritēja 80 gadu. (R. Treija biogrāfija publicēta: Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. – 2001. – Nr. 3. – 193. lpp. un 2006. – Nr. 3. – 193. lpp.)

Pēdējā gadu desmitā R. Treijs nodevies Latvijas Republikas (1918–1940) 
valdību, militāro darbinieku un diplomātu darbības vispusīgai analīzei. Pub-
licētas monogrāfijas: “Latvijas diplomātija un diplomāti (1918–1940)” (Rīga, 
2003), “Latvijas valsts un ministru prezidenti (1918–1940)” (Rīga, 2004), 
“Latvijas ģenerāļi. Armijas komandieri un štāba priekšnieki (1918–1940)” 
(Rīga, 2006), “Zigfrīds Meierovics” (Rīga, 2007), “Vilhelms Munters” (Rīga, 
2010). Iespiešanā atrodas monogrāfija “Miķelis Valters”, kas iznāks šajā gadā. 

Apbrīnas vērta ir jubilāra erudīcija un darbaspējas, kas izpaužas arī viņa 
simtiem publicētajos rakstos, recenzijās un intervijās par visdažādākajiem 
Latvijas vēstures un politikas jautājumiem “Latvijas Avīzē”, “Latvijas Vēst-




