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Sveicam jubilejā

AKADĒMIĶIM
ANDRIM CAUNEM  75

Šogad 27. jūnijā savas dzīves 75. gadskārtu sagaida Latvijas Zinātņu
akadēmijas īstenais loceklis profesors Dr. habil. hist. Andris Caune.
Izcilais Rīgas vēstures pētnieks, zinātniskā darba organizators un zinātnisko grāmatu izdevējs savas jubilejas priekšvakarā piedzīvojis divu
grāmatu klajā nākšanu.
Vienu, nu jau septīto rakstu krājuma “Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē” laidienu krājuma izdošanas iniciatoram A. Caunem
jubilejā veltījuši viņa kolēģi no LU Latvijas vēstures institūta un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, otru – “Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem.
Pārdaugavas ielas, celtnes un iedzīvotāji 19. gs. beigu un 20. gs. pirmās puses
atklātnēs” (otrais, papildinātais izdevums) jubilārs sagatavojis pats. “Rīgas
Pārdaugava” kļuvusi par vienu no pieprasītākajām šī brīža grāmatām un
praktiski vairs nav nopērkama. Tas tikai apliecina, ka sabiedrība augstu
novērtē kvalitatīvus, avotos balstītus darbus par Rīgas vēsturi.
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Vēsturnieki, arheologi, piļu un pilsētu pētnieki gan Latvijā, gan citviet
Eiropā jau sen ir augstu novērtējuši A. Caunes zinātnisko devumu.
Sveicam akadēmiķi Andri Cauni 75. dzimšanas dienā un vēlam piedzīvot vēl daudz skaistu sasniegumu zinātnē!
Guntis Zemītis

ARHEOLOGAM PROFESORAM
ANDREJAM VASKAM  65

Arheologam, profesoram, habilitētajam vēstures doktoram, Latvijas
Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim Andrejam Vaskam šī gada
13. jūnijā aprit 65 gadi. Reiz kādā intervijā A. Vasks ir atzinis, ka viņa
dzīves virsuzdevums ir pētīt Latvijas aizvēsturi, un šo uzdevumu viņš arī
godam veic.
A. Vaska interese par arheoloģiju aizsākās jau bērnībā. Kopš 13 gadu
vecuma viņš ir piedalījies arheoloģiskajās ekspedīcijās skolotāja un arheologa Jāņa Graudoņa vadībā, kurš ar savu dedzību iedvesmoja daudzus
līdzcilvēkus. Tā notika arī ar A. Vasku, un aizraušanās ar arheoloģiju noteica
viņa turpmākās dzīves gaitas. No 1965. līdz 1970. gadam A. Vasks studēja
Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē, kā arī uzsāka
darbu Latvijas PSR Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā. 1984. gadā pēc
aspirantūras PSRS ZA Arheoloģijas institūta Ļeņingradas nodaļā un diser-

