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PĀRSKATS PAR LU LATVIJAS VĒSTURES 
INSTITŪTA DARBU 2012. GADĀ

LU Latvijas vēstures institūta struktūrā 2012. gada laikā nekādas būtis-
kas izmaiņas nav notikušas, darbs norisēja, tāpat kā iepriekšējos periodos, 
piecās nodaļās (Arheoloģijas; Bioarheoloģijas; Etnoloģijas; Viduslaiku, jau-
no un jaunāko laiku pētniecības; Padomju un nacistiskā režīma pētnie-
cības), trīs krātuvēs (Arheoloģisko materiālu, Bioarheoloģisko materiālu 
un Etnogrāfisko materiālu) un vienā – Dendrohronoloģijas laboratorijā. 
2012. gadā LU Latvijas Vēstures institūtā strādāja 57 zinātniskie darbinieki 
(18 vadošie pētnieki, 14 pētnieki, 9 zinātniskie asistenti, 12 – zinātniski 
tehniskais personāls un 4 – zinātni apkalpojošais personāls).

2012. gadā Etnoloģijas nodaļas zinātniskā asistente Ilze Boldāne aizstā-
vēja promocijas darbu “Latviešu etniskie stereotipi 20. gs. beigās – 21. gs. 
sākumā: vēstures faktoru ietekme” un ieguva vēstures doktora grādu, 
līdz ar to LU Latvijas vēstures institūtā bija jau 33 zinātņu doktori, kas 
ir 58% no visiem strādājošiem. Darbā institūtā ir piesaistīti arī 4 dokto-
ranti (R. Brūzis, E. Guščika, I. Rozentāle – Arheoloģijas nodaļā, L. Rein-
valde – Etnoloģijas nodaļā). 

Pārskata periodā institūtā tika realizēti vairs tikai 7 projekti (t.sk. 
1 Valsts pētījumu programmas (VPP) projekts, 5 tematiskie pētījumi 
projekti, 1 pētnieciskās sadarbības projekts), kā arī 8 starptautiskie pro-
jekti, no kuriem tikai divi bija ar papildus piesaistītu finansējumu, pā-
rējie pieskaitāmi pie starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanas 
projektiem, jo tajos atsevišķi institūta pētnieki ir iesaistīti kā sadarbības 
partneri bez noteikta atalgojuma.

Institūtam 2012. gadā pieejamais finansējums zinātniskās darbības 
nodrošināšanai bija: 

Nr. p.k. Finansējuma avots Summa, Ls

1. Latvijas Zinātnes padomes finansētie granti 109 000

2. Valsts pētījumu programmas finansējums 82 000

3. Zinātniskās darbības bāzes finansējums 125 000

4. Ieņēmi no līgumdarbiem ar LR juridiskām personām 19 000

5. Ārvalstu finansējums par pētniecības pakalpojumiem 16 000

Ieņēmumi kopā: 351 000
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Izdevumi

Infrastruktūras izdevumi (telpu īre, elektrība, telefoni utt.) 37 485

Pavisam kopā algām: 313 515

Tas ir daudz vai maz – 313 515 Ls? Mēģināsim kaut vai vienkāršoti 
izskaitļot. Tātad – ja šo summu izdalām uz 12 mēnešiem un nodarbināto 
skaitu (57 cilvēki), tad katram sanāk tikai ap 330 Ls “uz rokas”. Lai gan 
algas mēģina diferencēt, tomēr liela atšķirība nav starp krājumu glabātāja 
un vadošā pētnieka darba samaksu. Nākotnē stāvoklis ir vēl bēdīgāks: 
izbeidzoties grantu un valsts pētījumu programmu finansējumam, in-
stitūtam nebūs no kā nomaksāt infrastruktūras izdevumus. Protams, 
vienmēr var ietaupīt, samazinot zinātnieku darba telpu platību; bet ko 
darīt ar krātuvēm? LU Latvijas vēstures institūtam ir četri – arheoloģisko, 
antropoloģisko, dendrohronoloģisko un etnogrāfisko materiālu krājumi. 
Kur šo vairāk nekā 60 gadu garumā ekspedīcijās uzkrāto zinātnisko ma-
teriālu likt? Manuprāt, tā ir gan valdības, gan Izglītības un zinātnes minis-
trijas, gan visu par Latvijas zinātni atbildīgo iestāžu nihilistiska attieksme 
un galēja vienaldzība pret vienreizējo latviešu tautas kultūrvēsturisko 
mantojumu.

Tomēr, neskatoties uz niecīgo valsts budžeta finansējumu (vismazākais 
Eiropas Savienībā), LU Latvijas vēstures institūta zinātnieki 2012. gadā 
ir izdevuši 6 monogrāfijas (autori: D. Bleiere, A. Jansone, Ē. Jēkabsons, 
I. Lipša, J. Pavlovičs, I. Zagorska), 6 kolektīvās monogrāfijas vai rakstu 
krājumus, izdoti visi 4 “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” (LVIŽ) nu-
muri, publicēti 67 zinātniskie raksti, 28 konferenču tēzes, 40 grāmatu, 
konferenču apskati un cita informācija, referēts 81 reizi Latvijā vai ārval-
stīs (ASV, Dānijā, Francijā, Izraēlā, Krievijā, Lietuvā, Nīderlandē, Slovā-
kijā, Somijā, Vācijā, Zviedrijā), nolasīta 21 lekcija, sniegta 51 intervija. Arī 
institūtu apmeklēja un strādāja 6 vieszinātnieki no Anglijas, Bulgārijas, 
Krievijas, Vācijas. Vēstures institūts viens vai kopā ar citām institūcijām 
2012. gadā noorganizēja 4 starptautiskās konferences (Baltijas valstis PSRS 
sastāvā: no staļinisma līdz pārbūvei. 1953–1990; Valsts Latvijas rietumos: 
Kurzemes un Zemgales hercogistei – 450; Napoleona karu laikmets Bal-
tijā: idejas, karš un sabiedrība; Bulgārijas pieredze nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanā) un 2 vietējas konferences (Latvijas vēstures in-
stitūta atskaites sesija par arheologu un antropologu pētījumiem Latvijā 
2010. un 2011. gadā; Autīnes latgaļu sacelšanās 800 gadu atcere) un 1 se-
mināru (Vai Burtniekam vieta Gaismas pilī), piedalījās izstāžu veidošanā 
(ceļojošās izstādes – Kurzemes un Zemgales hercogistei 450: no hercoga 
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Gotharda līdz Jēkabam; Senie ziemeļbrieži un to laikabiedri: Senākā ap-
dzīvotība Daugavas krastos u.c.).

Humanitārajās zinātnēs 2012. gadā nozīmīgākie pētījumi norisēja VPP 
“Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” 
realizācijā. LU Latvijas vēstures institūtā tika turpināti pētījumi projektā 
Nr. 4 “Cilvēks, sabiedrība, identitāte, valstiskums: vēstures un kultūras 
aspekti” (vad. Dr. hist. G. Zemītis), kas aptvēra piecas tēmas: 

• Okupācijas režīmi un to sekas: politiskie, ekonomiskie un sociālie 
aspekti, 1940–1990; 

• Latvijas valstiskuma veidošanās un attīstība, 1905–1940; 

• Tradicionālais un laikmetīgais Latvijas kultūrvidē 20.–21. gs.; 

• Etnogrāfisko materiālu digitalizācija un publikācijas;

• Latvijas iedzīvotāju etniskās, nacionālās un valstiskās identitātes 
veidošanās līdz 19. gs. 

Valsts pētījumu programmas realizācijā bija iekļāvušies 40, gal-
venokārt jauno laiku vēstures pētnieki. Pārskata periodā VPP ietvaros 
institūta pētnieki publicēja 6 zinātniskos rakstus ārzemju izdevumos 
(T. Berga (2), I. Ose (2), U. Krēsliņš (1), R. Spirģis (1)), bet 21 raksts 
publicēts Latvijas izdevumos un 14 raksti ir sagatavoti un iesniegti 
izdošanai. Ne mazāk svarīgi ir arī populārzinātniskie raksti un uzstā-
šanās masu medijos: par aktuāliem un sabiedrību interesējošiem jau-
tājumiem vēsturnieki ir publicējuši 7 populārzinātniskus rakstus 
(izdevumā “Daba un vēsture 2013”, “Neatkarīgajā Rīta Avīzē” un inter-
neta portālos), nolasītas 14 publiskās lekcijas, sniegtas 13 intervijas un 
ņemta dalība diskusijās Latvijas TV un radio raidījumos – tādās populā-
rās programmās kā “Šīs dienas acīm”, “Zināmais nezināmajā”, “Tēvijas 
laikmets” u.c. Nolasīts 31 referāts vietējās un ārzemju starptautiskās 
konferencēs (Krievijā, Lietuvā, Moldāvijā, Vācijā u.c.), iznākušas trīs 
konferenču tēzes. VPP ietvaros 2012. gadā finansējums pietika tikai divu 
rakstu krājumu izdošanai, kuri abi bija veltījumi ievērojamiem Latvi-
jas arheologiem: izdevuma “Senā Rīga” 7. sējums ir veltījums šī rakstu 
krājumu nodibinātājam LZA akadēmiķim profesoram Dr. habil. hist. 
Andrim Caunem 75 gadu jubilejā, bet otrs darbs ir veltījums Latvijas 
zemūdens arheoloģijas pamatlicējiem Dr. hist. Jānim Apalam (1930–
2011) – Apals Jānis. Āraišu ezerpils. Rakstu izlase un draugu atmiņas. 
Ar VPP finansiālu atbalstu tika izdoti arī visi četri “Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāla” 2012. gada numuri, kā arī apjomīgais sērijas “Vēstu-
res avoti” VII sējums “Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos 
un pētījumos”.
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Jāatzīmē, ka daudzi vēsturnieki iesaistījās Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. 
T. Jundža vadītā VPP projekta “Latvieši un Latvija. Nacionālās identitātes 
saglabāšana un stiprināšana” izstrādāšanā. Šajā starpdisciplinārajā pētīju-
mā sagatavots akadēmisku rakstu krājums četros sējumos. Pirmajam sē-
jumam “Latvieši” no mūsu institūta rakstus izstrādāja M. Auns, V. Bērziņš, 
L. Vanaga, A. Vasks, A. Vilcāne, G. Zariņa, G. Zemītis, 2. sējumam “Valstis-
kums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā” – M. Barzdeviča, 
D. Bleiere, Dz. Ērglis, M. Jakovļeva, Ē. Jēkabsons, U. Krēsliņš, I. Lipša, I. Ose, 
J. Pavlovičs, G. Zemītis, 3. sējumam “Atjaunotā Latvijas valsts” – A. Lerhis, 
un 4. sējumam “Kultūra, zinātne un izglītība Latvijā” – I. Lipša. Turklāt 
A. Vasks ir viens no 1. sējuma, bet G. Zemītis – 2. un 3. sējuma atbildīga-
jiem redaktoriem.

Ar Latvijas Zinātnes padomes piešķirto finansējumu 2012. gadā norisa 
seši fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti. Pieciem institūtā reali-
zētajiem t.s. tematiskajiem pētījumu projektiem 2012. gads bija izpildes 
noslēguma gads. 

Projektā “Sabiedrības un materiālās kultūras mijiedarbība akmens un 
metālu laikmetā Latvijas teritorijā” (vad. Dr. habil. hist. A. Vasks) kā nozī-
mīgākais sasniegums jāatzīmē vadošās pētnieces arheoloģes Dr. hist. Ilgas 
Zagorskas monogrāfijas “Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā” iznākšana. 
Grāmata tika iekļauta starp 10 Latvijas zinātnes 2012. gada sasniegu-
miem kā uz unikāliem, pirmreizējiem materiāliem pamatots pētījums par 
Latvijas vissenāko apdzīvotību paleolītā (10 500–9200 pr.  Kr.). Projektā 
iesaistītie 6 arheologi pētījumu rezultātus ir publicējuši 7 rakstos, 3 tēzēs, 
referējuši 7 konferencēs, tostarp arī ārzemēs (I. Zagorska – Nīderlandē), 
lasītas lekcijas un bijušas intervijas Latvijas radio. Šī projekta dalībnieki ir 
arī vieni no aktīvākajiem arheoloģisko ekspedīciju rīkotājiem. 2012. gada 
aprīlī bija organizēta arheoloģisko pieminekļu apzināšanas ekspedīcija 
Valguma ezera un Slocenes upes apkārtnē, bet jūlijā tika veikti arheo-
loģiskie izrakumi Sises apmetnē pie Užavas upes (vad. Dr. V. Bērziņš), 
vasarā arheoloģiskie izrakumi un studentu lauka darbu prakse notika 
Skrundas Krievu kalnā (vad. Dr. habil. hist. A. Vasks), septembrī veikti 
arheoloģiskie izrakumi Lapiņu apmetnē un senkapos (vad. Mg. I. Doniņa 
un Dr. V. Bērziņš). 

Tematiskajā projektā “Materiālās un garīgās kultūras attīstība Latvijā 
vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos” (vad. Dr. hist. A. Vilcāne) tika pētīti 
Latvijā dzīvojošo maztautu kultūras attīstības jautājumi, pamatojoties uz 
arheoloģisko materiālu un rakstīto avotu liecību zinātnisku izvērtēšanu, 
kā arī Arheoloģisko materiālu krātuvē esošo materiālu sistematizāciju 
un jaunu arheoloģisko ekspedīciju veikšanu (pilnu projekta vadītājas 
A. Vilcānes atskaiti sk. LVIŽ, 2013, 1, 163.–167. lpp). Kopumā 8 projekta 
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izpildītāji 2012. gadā ir publicējuši 1 grāmatu un 1 katalogu, 7 zinātnis-
kos rakstus, kā arī 4 tēzes par 2010.–2011. gada arheoloģisko izrakumu 
rezultātiem, 7 konferenču un grāmatu apskatus u.c. populārzinātniskus 
rakstus. 2012. gada augustā Tukuma novada Zentenes pagasta Dzirciema 
“Bisnieku” sētā jau trešo sezonu notika arheoloģiskie pārbaudes izrakumi 
Mg. R. Brūža vadībā. 

Apvienotajā bioarheologu, dendrohronologu un etnologu tematiskajā 
grantā “Latvijas 13.–21. gadsimta kultūrvēsturiskā mantojuma etnogrāfiskā, 
dendrohronoloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte” (vad. Dr. hist. G. Gerhards) 
darbs norisa 3 tematiskās grupās. Etnoloģijas un etnogrāfijas jomā A. Jan-
sone 2012. gadā izdeva monogrāfiju “Krustpils villaines. Kultūrvēsturisks 
pētījums par izšūtajām Krustpils tipa villainēm Austrumlatvijā (18. gs. 
beigas – 19. gs. pirmā puse)”; publicēti 4 raksti un referēts 5. Starptautis-
kajā latgalistikas un Liepājas Universitātes starptautiskajā konferencē u.c., 
nolasītas 8 publiskās lekcijas. Turpinājās darbs Etnogrāfisko materiālu 
krātuvē, veidojot elektroniskos fondu rādītājus un ievadot materiālus 
datorā. Vākti arī jauni materiāli Vecpiebalgas pusē un kopā ar Preiļu vēs-
tures un lietišķās mākslas muzeju apzinātas tekstilijas Latgales Romas 
katoļu baznīcās. 

Dendrohronoloģisko pētījumu jomā (Dr. biol. M. Zunde un krājuma 
glabātāja Mg. M. Petrova) 2012. gadā datēti koksnes paraugi no Doma 
baznīcas jumta konstrukcijām, no Kobronskansts teritorijas Pārdaugavā, 
no izrakumiem Audēju ielā 13 (Rīga), no Cēsu viduslaiku pils un Krustpils 
pils teritorijas. Iegūtie dati atspoguļoti vairākos rakstos un tēzēs, ziņojumi 
nolasīti LU 70. konferencē, Latvijas vēstures institūta atskaites sesijā par 
arheologu un antropologu pētījumiem Latvijā 2010. un 2011. gadā un 
Starptautiskajā Baltijas dendrohronologu konferencē. 

Bioarheoloģijā 2012. gadā pētījumi veikti galvenokārt par seno ie-
dzīvotāju kaulu patoloģijām. Par šo tēmu Dr. hist. G. Gerhards publicējis 
2 rakstus Latvijas un 2 rakstus ārzemju izdevumos, nolasīti 3 referāti.

Projektā “Sociālpolitiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 
jaunajos un jaunākajos laikos 16.–20. gs.” (vad. Dr. hist. M. Auns) iesais-
tītie 11 izpildītāji pētījumus veica divās tematiskās grupās. Viena grupa 
analizēja Latvijas 16. gs. – 19. gs. sākuma, it īpaši Kurzemes hercogistes, 
politiskās norises, saimniecību (manufaktūru attīstību un tirdzniecību), 
kā arī sadzīves kultūru. Projekta ietvaros tika aplūkoti arī 18. gs. – 19. gs. 
sākuma militārie jautājumi. Otrā tematiskā grupa nodarbojās ar 20. gs. 
pirmās puses Latvijas politiskās, sociālās, ekonomiskās un kultūras vēstu-
res jautājumiem. Par šo plašo vēstures projektu publicēti 15 raksti (tostarp 
arī ārzemju izdevumos), nolasīti 11 ziņojumi galvenokārt konferencēs 
Latvijā) un daudzas lekcijas, sniegtas intervijas Latvijas radio.

ZINĀTNES DZĪVE



162 163

Projekta “Totalitārisms Latvijā: politiskie un sociālie aspekti, personālijas 
(V. Munters)” (vad. Dr. hist. I. Šneidere) izstrādē piedalījās deviņi 20. gs. 
vēstures pētnieki. Darbs 2012. gadā noslēdzās ar dokumentu krājuma 
manuskripta sagatavošanu par V. Muntera “čekas” lietu, kuras materiāli 
glabājas arhīvā Maskavā. Projekta ietvaros sērijā “Latvijas vēstures mazā 
bibliotēka” izdota D. Bleieres grāmata “Eiropa ārpus Eiropas – dzīve 
Latvijas PSR”, publicēti 3 raksti, nolasīti 4 zinātniskie referāti, sniegtas 
12 intervijas. 

Bez Valsts pētījumu programmas viens no lielākajiem institūtā rea-
lizētajiem projektiem ir Dr. hist. G. Zariņas vadītais sadarbības projekts 
“Humanitāro zinātņu virtuālās enciklopēdijas: personālijas, avoti, termini”, 
tajā no institūta iesaistīti 13 izpildītāji. 2012. gadā “Latvijas arheoloģijas 
leksikonam” tika sagatavoti un digitalizēti apmēram 70 šķirkļi, digitalizētas 
8 publikācijas svešvalodās. Virtuālās enciklopēdijas “Latvijas zinātnes vēs-
tures personu rādītājs, 1600–2000” sastādītāji – akadēmiķis J. Stradiņš un 
asistentes p.i. Dz. Cēbere izstrādājuši ievadīšanai 113 šķirkļus. Darbinieki 
kopumā 2012. gadā sadarbības projekta realizācijas gaitā ir uzstājušies 
25 starptautiskās un Latvijas zinātniskās konferencēs, publicēti 20 raksti 
Latvijas un ārzemju izdevumos, iznākušas 3 starptautisko konferenču 
tēzes un publicēti 12 populārzinātniski raksti.

2012. gadā institūtā tika turpināta arī starptautiskā sadarbība – gan 
kā dalība projektos, gan arī līdzdalība komisijās, redkolēģijās, biedrībās 
un citās organizācijās.

LU Latvijas vēstures institūts ir viens no ERAF projekta VNPC – “Lat-
viešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts 
nozīmes pētījuma centra izveide” – dalībniekiem (Nr. 2DP/2.1.1.3.1/11/
IPIA/VIAA/9). 2012. gadā ļoti īsā laikā – 9 mēnešos tika pabeigta LU 
bibliotēkas ēkas rekonstrukcija (Kalpaka bulvāris 4) un uzcelta jauna 
piebūve, kurā plānotas darba telpas VNPC veidojošajiem institūtiem. 
Tomēr projekts tika izstrādāts bibliotēkas vajadzībām, tādēļ telpas nav 
īsti piemērotas zinātnieku darba kabinetiem un it īpaši institūta arheo-
loģisko, antropoloģisko, dendrohronoloģisko un etnogrāfisko krājumu 
izvietošanai. Nav skaidrības arī par telpu apsaimniekošanas izmaksām: 
vai tās nebūs augstākas, kā institūtam īrējot telpas no Latvijas Zinātņu 
akadēmijas?

2012. gadā tika uzsākta jauna starptautiska Igaunijas–Latvijas–Krie-
vijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Arheoloģija, vara un 
sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” (Nr. ERLI-191; 
2012–2014) realizācija. Projekts apvieno 9 institūcijas no trim minētajām 
valstīm, no Latvijas puses tajā piedalās Alūksnes un Ludzas pašvaldības 
kopā ar novadu muzejiem. No LU Latvijas vēstures institūta gan projekta 
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pieteicēji, gan arī realizētāji ir Dr. hist. G. Gerhards (projekta partnera va-
dītājs) un Dr. hist. A. Vilcāne (valsts un projekta koordinatore). 2012. gadā 
projekta ietvaros notika partneru tikšanās Tartu un Rīgā, tika izstrādāti 
sadarbības pamatprincipi un projekta realizācijai nosprausti mērķi un 
uzdevumi. Projekts ir vērsts uz arheoloģiskā mantojuma apzināšanu, 
aizsardzību un saglabāšanu. Triju valstu pierobežā tiks apsekots ap 800 
arheoloģisko pieminekļu, par tiem tiks izveidotas datubāzes, publicēti 
bukleti, grāmatas utt. (A. Vilcānes sniegto projekta apskatu sk. LVIŽ, 
2012, 3, 172.–174. lpp.). 

2012. gadā noslēdzās LU Latvijas vēstures institūta dalība Eiropas 
Savienības kultūras programmas “Culture Programme 2007–2013” pro-
jektā “Eiropas pilis kā izcili centri agrajā kultūras apmaiņā viduslaikos ” 
(CLT2011/VOL121). Tajā kā koordinatore un galvenā izpildītāja no in-
stitūta puses darbojās Dr. hist. I. Ose, tehniskos darbus veica asistente 
Mg. hist. U. Cine. Projekta realizācijai (11 mēneši) institūtam tika piešķirti 
15 000 eiro. Projekta ietvaros tika sagatavoti 30 Vidzemes un Latgales 
piļu vai pilsdrupu apraksti latviešu un vācu valodā, kā arī plāni un at-
tēli, kas tika ievadīti interneta brīvpieejas datubāzē EBIDAT. Asistente 
U. Cine vāca informāciju un literatūru un Latvijas piļu aprakstus un at-
tēlus ievietoja Eiropas piļu datubāzē. Bez tam projekts pavēra iespējas 
institūta pētniekiem piedalīties vairākās konferencēs (R. Brūzis referēja 
Braunbahā (Vācija), I. Ose piedalījās Baltijas jūras piekrastes valstu piļu 
pētnieku konferencē “Castella Maris Baltici XI ”, kas notika Zviedrijā, un 
Rietumeiropas piļu pētnieku konferencē “Château Gaillard” Dānijā). 
I. Ose, projektam noslēdzoties, secina, ka, no vienas puses, dalība šādā 
projektā sniedz vērtīgu pieredzi Eiropas viduslaiku piļu pētniecībā un 
zinātniskajā apritē ir ievadīti arī Latvijas materiāli, tomēr, no otras puses, 
šādi starptautiskie projekti ir sarežģīti administrējami un to realizācijai 
ir nepieciešams līdzfinansējums, bet institūtam kā valsts budžeta iestādei 
nav brīvu līdzekļu, arī piešķirtais bāzes finansējums, no kura drīkst at-
maksāt līdzfinansējumu, ir daudz par mazu. Līdz ar to nelieliem humani-
tāriem institūtiem ir mazas iespējas piedalīties Eiropas naudas apguvē un 
izstrādāt starptautiskos projektus (I. Oses atskaiti par projektu sk. LVIŽ, 
2012, 4, 152.–154. lpp.). 

2012. gadā turpinājās arī atsevišķu institūta darbinieku līdzdalība vai-
rākos divpusējos sadarbības līgumos ar ārzemju institūcijām, ko noteica 
savstarpējās zinātniskās intereses. Tā arheologs Dr. V. Bērziņš turpināja 
dalību ES programmā COST (projekts Nr. TD0902 “Submerged Prehistoric 
Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf   ”, 2009–2013). Savu-
kārt dendrohronologs Dr. biol. M. Zunde turpināja dendrohronoloģisko 
datu ievadi starptautiskajā datubāzē projekta “Digital Collaboratory for 
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Cultural Dendrochronology (DCCD): A digital data library for dendro-
chronology” ietvaros. Arheoloģiskajos izrakumos iegūto datu apstrāde 
turpinās arī divpusējā sadarbības līguma ar Šlēsvigas-Holšteinas zemes 
muzeju fondu, Baltijas un Skandināvijas arheoloģijas centru ietvaros 
(2010–2013) un projektā “The Early Europeans (Neolithisation)” (2010–
2013), kas noslēgts ar Johannesa Gūtenberga universitātes Antropoloģijas 
institūtu Maincā.

2012. gadā tika noslēgts jauns, pēc kārtas jau trešais sadarbības projekts 
starp Bulgārijas ZA Folkloras institūtu un mūsu etnologiem – “Identitā-
tes un vērtības: kultūras mantojums kā avots identitātes rekonstrukcijām/
Identies and Values: Cultural Heritage as a Resourse for Construction of 
Identies” (2012–2014). Nozīmīgākais pasākums bija starptautiskais pie-
redzes apmaiņas seminārs “Bulgārijas pieredze nemateriālā mantojuma 
saglabāšanā”, kas notika 2012. gada 21. septembrī Rīgā.

2012. gada augustā Latvijas vēstures institūts saņēma arī sēru vēsti, 
ka mirusi ilggadējā bijusī institūta 19. gs. agrārās vēstures un Rīgas un 
latviešu kultūras pētniece vēstures doktore Austra Mieriņa (16.02.1926.–
19.08.2012.).

Pārskatu par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2012. gadā gribas 
noslēgt ar patīkamām ziņām – par piešķirtajām balvām. Par nopelniem 
Latvijas labā vēsturniekam, LZA īstenajam loceklim, profesoram, Valsts 
emeritētajam zinātniekam Dr. habil. hist. Valdim Bērziņam tika piešķirta 
Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira, bet arheoloģe, LZA goda doktore Zigrīda 
Apala saņēma Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru.

2012. gada nogalē vadošajai pētniecei Dr. hist. Dainai Bleierei par 
20. gs. otrās puses vēstures pētījumiem tika piešķirta prestižā Kārļa Ul-
maņa balva. 

Viktorija Bebre

7. PASAULES ARHEOLOGU KONGRESS WAC 7 
JORDĀNIJĀ

Viņa majestātes karaļa Abdullaha II Ibn al Huseina aizbildnībā Jor-
dānijā Nāves jūras piekrastē šī gada 13.–18. janvārī notika 7. Pasaules 
arheologu kongress. Kongresa darbu, kas norisa karaļa Huseina Bin Talala 
sanāksmju centrā, vadīja princis Hasans Bin Talals. Kongresa atklāšanas 
ceremonijā skanēja karaliskā himna, tika lasīts Svētais Korāns, pēc tam 
uzrunu teica Jordānijas kongresa akadēmiskais sekretārs Talals Akašehs 
un kongresa prezidente Klēra Smita (Claire Smith, Flindersa Universitāte 
Austrālijā). 




