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PERSONĀLIJAS

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-
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tācijas aizstāvēšanas A. Vasks pārgāja darbā uz Latvijas vēstures institūtu,
kur kā vadošais pētnieks turpina strādāt arī šobrīd. A. Vasks ir rakstījis par
plašu tēmu loku, veicinot vēstures zinātnes attīstību ne vien Latvijā, bet
arī Baltijas jūras reģionā kopumā, taču viņa galvenās zinātniskās intereses
saistās ar agro metālu periodu un agro dzelzs laikmetu Latvijas teritorijā.
Viņš ir vairāku monogrāfiju un vairāk nekā 170 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors. Taču senākās vēstures pētnieka darba laiks nepaiet
kabinetā vien – nozīmīgu savas dzīves daļu A. Vasks ir pavadījis, vadot
arheoloģiskās ekspedīcijas dažādās Latvijas senvietās – Brikuļu nocietinātajā apmetnē, Pukuļu senkapos, Kerkūzu apmetnē, Dignājas pilskalna
apmetnē un citur.
1997. gadā līdztekus zinātniskajam darbam A. Vasks pievērsās pedagoģijai, kļūstot par profesoru Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultātē. Pa šo laiku viņš ir ieinteresējis neskaitāmus studentus arheoloģijas jomā, kuri par savu kursa, bakalaura, maģistra un promocijas darbu
tēmām izraudzījušies dažādus arheoloģijas un Latvijas senākās vēstures
jautājumus. Nozīmīga vēstures bakalaura studiju programmas sastāvdaļa
ir A. Vaska vadītais kurss “Arheoloģiskā lauka darba prakse”, kura laikā studenti pieredzējušā un atsaucīgā profesora vadībā apgūst ne vien arheologa
lauka darba iemaņas, bet arī sadzīvē un komunikācijā noderīgas zināšanas.
Kopš kursa atjaunošanas 1999. gadā studentu prakses ietvaros arheoloģiskie pētījumi ir norisinājušies Padures un Puzes pilskalnā, Priednieku apmetnē, Bīlavu, Rendas un Ābelnieku senkapos, kā arī Mežītes arheoloģisko
pieminekļu kompleksā. Šo pētījumu laikā ir iegūta nozīmīga informācija
par aizvēstures procesiem Rietumlatvijā, kas līdz šim ir salīdzinoši mazāk
pētīti. Turklāt arheoloģisko darbu prakses ir neaizmirstama pieredze daudziem studentiem, kuri ar smaidu atceras izrakumos pavadīto laiku un ir
pateicīgi par viņiem doto iespēju.
Nenovērtējams ir profesora Andreja Vaska ieguldījums Latvijas senākās
vēstures izpētē un jaunās paaudzes izglītošanā. Kolēģi un studenti viņu
pazīst kā zinošu, nosvērtu un atsaucīgu cilvēku, kurš neliegs nedz padomu, nedz palīdzīgu roku. Vēlam jubilāram labu veselību, spēku un radošu
enerģiju turpmāku mērķu īstenošanā!
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