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arHeoLogam
LatVijas za īstenajam LocekLim

guntim zemītim – 60

guntis zemītis dzimis 1955. gada 13. jūnijā jelgavā. arheoloģisko izra-
kumu lauka darbu skolu jubilārs izgājis jāņa graudoņa (1913–2005) va-
dītajos izrakumos turaidas pilī. no 1979. līdz 1982. gadam g. zemītis 
strādājis Ģ. eliasa jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. beidzis Lu Vēstures 
un filozofijas fakultāti, 1983. gadā sācis strādāt Latvijas Vēstures muzeja ar-
heoloģijas nodaļā, kuru vadījis no 1986. līdz 1999. gadam. šajā laikā viņš 
pievērsies ornamenta un simbolu izpētei, par ko 1995. gadā saņēmis vēstures 
doktora grādu. jāatzīmē, ka g. zemīša zinātniskās intereses sniedzas pāri di-
sertācijas tēmas robežām un iekļauj plašu 9.–13. gadsimta vēstures proble-
mātikas loku. iznākušas vairākas g. zemīša zinātniskās publikācijas un grā-
mata “ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē” (2004) par lībiešu, zemgaļu 
un kuršu reliģiskiem uzskatiem, tirdznieciskiem sakariem, kā arī atsevišķām 
senlietu grupām. šie pētījumi lielā mērā balstās uz g. zemīša vadīto arheo-
loģisko izrakumu rezultātiem. sevišķi atzīmējami 1986.–1996. gadā veiktie 
pētījumi Daugmales pilskalna arheoloģiskajā kompleksā. 
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1999. gadā g. zemītis uzsāka darbu Latvijas vēstures institūtā un vadīja 
vairākus nozīmīgus grantus un projektus (pašlaik jubilāra vadībā tiek reali-
zēta Valsts pētījumu programma “Letonika – Latvijas vēsture, valoda, 
kultūra, vērtības”). kopš 2008. gada viņš ieņem institūta direktora amatu. 
paralēli šim darbam g. zemītis pasniedz biznesa augstskolā turība, kur iz-
strādājis mācību līdzekli tiesību vēsturē (ārvalstu valsts un tiesību vēs-
ture. rīga, 2003) un 2011. gadā ievēlēts par profesoru.

par zinātniskiem sasniegumiem, veiksmīgu administratīvu dar-
bību un citiem ieguldījumiem Latvijas valsts attīstībā g. zemītis ir 
apbalvots ar barikāžu piemiņas zīmi, izglītības un zinātnes ministrijas 
balvu un ministru kabineta balvu. 2014. gadā g. zemītis ievēlēts par 
Latvijas zinātņu akadēmijas īsteno locekli.

sveicam jubilāru apaļajā dzimšanas dienā un vēlam arī turpmāk tikpat 
aktīvu un nenogurstošu darbu zinātnes laukā.
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