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sekmīga ekspedīcijas norise bija iespējama, pateicoties atsaucīga-
jai apvienotās jaunauces un rubas pagastu pārvaldes vadītājai guntai 
kalniņai, pagasta darbiniecei rainai Dimdierei, Vadakstes pagasta 
vēstures ekspozīcijas vadītājai gundegai rozenbergai un rubas inter-
nātskolas vadībai.

šāda projekta realizācija sekmē:
etnogrāfijas zinātnes turpinājumu un attīstību;•	
intereses par etnogrāfa darbu veidošanu jaunajā paaudzē;•	
papildina Lu LVi etnogrāfisko materiālu krātuvi ar jau-•	
niem pirmavotiem;
bagātina Latvijas kultūrvēstures pētniecības konceptuālo un •	
teorētisko bāzi;
veicina kultūras sakaru attīstību un starptautisko sadarbību •	
ar kaimiņzemes kolēģiem.

Aija Jansone

eiropas arHeoLogu asociācijas 
22. kongress Viļņā

no šā gada 31. augusta līdz 4. septembrim Viļņas universitātē 
norisinājās vērienīgs eiropas arheologu asociācijas (eaa) 22. kon-
gress. to organizēja eiropas arheologu asociācija, Viļņas universi-
tāte, kultūras mantojuma akadēmija (Kultūros paveldo akademija) un 
Lietuvas arheologu asociācija. tajā ar ziņojumiem un stenda referā-
tiem 98 sesijās un septiņos apaļajos galdos piedalījās vairāk nekā 
1450 dalībnieku no visas pasaules. kongresa darbs bija strukturēts 
sešos apkopojošos virzienos. 

pirmā virziena – “arheoloģisko liecību interpretācija” 35 sesijās 
liela uzmanība tika pievērsta jaunu tehnoloģiju izmantošanai arheo-
loģisko artefaktu izvērtējumā. kopumā iezīmējās tendence apvienot 
dažādu zinātņu nozaru piedāvātās iespējas, lai izstrādātu konkrētu 
vēstures periodu sadzīves procesu, apģērbu, amatniecības, dzīvesvietu 
un sabiedrisko procesu rekonstrukcijas un padarītu tās saprotamas 
plašai sabiedrībai. Daudz uzmanības tika veltīts simbolisma problē-
mai dažādos aizvēstures periodos. 
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tēma “arheoloģiskā mantojuma pārvaldīšana (menedžments)” 
apkopoja sesijas, kurās tika apspriestas arheoloģiskā mantojuma sa-
glabāšanas ekoloģiskās un saimnieciskās darbības problēmas un ar to 
saistītā likumdošana, izskaidrošanas darbs plašākā sabiedrībā, kā arī 
jaunākās tendences arheoloģisko muzeju darbā un tūrisma attīstībā. 
izskanēja jautājums par arheoloģijas pieminekļu izlaupīšanu un šī 
materiāla tirdzniecību internetā. par to runāja krievu arheologi, 
tomēr šī problēma ir aktuāla visai austrumeiropai. tika diskutēts, vai 
zinātnieki var izmantot iegūto informāciju (piemēram, kartografēt 
atradumu vietas), balstoties uz internetā iegūtām ziņām, kas nāk no 
pašiem senvietu izlaupītājiem.

Virziena “teorētiskās un metodiskās perspektīvas arheoloģijā” se-
sijās galvenā uzmanība tika pievērsta arheoloģijas sociālās lomas pa-
lielināšanai sabiedrībā, tās paplašināšanai dažādos veidos – piesaistot 
iedzīvotājus arheoloģisko izrakumu lauka darbu veikšanā, strādājot 
ar skolu un augstskolu jaunatni, veidojot aktīvu saikni ar sabiedriska-
jiem medijiem, izstrādājot publiski pieejamas datubāzes un teorētis-
kos modeļus. 

sesiju grupā, kas bija apvienotas virzienā “baltijas reģiona arheo-
loģija”, vispusīgi tika analizēti baltijas jūras reģiona valstu senākās 
vēstures jautājumi. 

Vairākās sesijās plaši tika prezentēts Latvijas bagātais arheoloģis-
kais un bioarheoloģiskais mantojums. tā sesijā “ziemeļu mežu zonas 
senie lopkopji – izotopu liecības par viņu hronoloģiju, uzturu un 
migrāciju” šlēsvigas baltijas un skandināvijas arheoloģijas centra 
darbinieks Džons medovs (John Meadows) sniedza apkopojošu ziņo-
jumu par līdz šim iegūtajiem zvejnieku kapulauka stabilo izotopu un 
14c datu rezultātiem un burtnieku ezera rezervuāra efekta pētīju-
miem. Latvijas vēstures institūta doktorante Dardega Legzdiņa pre-
zentēja oksfordas universitātē veikto Lubāna ezera akmens laikmeta 
apmetņu dzīvnieku un zivju kaulu stabilo izotopu 13c un 15n pētī-
jumu rezultātus. no aboras, osas, eiņu, zvidzes un ičas apmetnēm 
iegūti lokālas izotopu ekoloģijas rezultāti, kas turpmāk tiks izmantoti 
šī apvidus akmens laikmeta iedzīvotāju paleodiētas un Lubāna ezera 
rezervuāra efekta izpētei. šeit paveras plašas pētniecības iespējas.

sesijā “baltijas jūras reģiona bioarheoloģija” divi referāti bija sais-
tīti ar ķivutkalna bronzas laikmeta pilskalna un iedzīvotāju stabilo 
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izotopu, datējumu un Dns pētījumiem. šajos referātos tika atspo-
guļoti Latvijas vēstures institūta un Helsinku universitātes kopējā 
projekta “ķivutkalna arheoloģiskais komplekss – Latvijas bronzas 
laikmeta pilskalna un kapulauka zinātniska izpēte” rezultāti. maksa 
planka cilvēka vēstures zinātnes institūta līdzstrādniece alisa  mitnika 
(Alissa Mittnik) analizēja ķivutkalna kapulauka deviņu apbedījumu 
Dns kopā ar Lietuvas un igaunijas akmens laikmeta iedzīvotāju Dns 
materiālu un skaidroja migrācijas procesus baltijas aizvēsturē. tika 
atzīmēta ķivutkalna kapulauka antropoloģiskā materiāla labā sagla-
bātība, kas ļauj veikt vispusīgus Latvijas bronzas laikmeta iedzīvotāju 
ģenētiskos pētījumus. savukārt Helsinku universitātes profesors 
mika Lavento (Mika Lavento) savā referātā secināja, ka ķivutkalna 
pilskalna un kapulauka hronoloģijas jautājumi vēl līdz galam nav 
 atrisināti. šo referātu izstrādē kā līdzautori piedalījās Latvijas vēstu-
res institūta vadošie pētnieki andrejs Vasks un gunita zariņa. Vēl 
divos šīs sesijas referātos tika izvērtēta Latvijas 14.–18. gadsimta 
iedzī votāju veselība. Daremas (Durham) universitātes doktorante 
elīna  pētersone-gordina referēja par sifilisa izplatību viduslaiku rīgā. 
šī ziņojuma līdzautors bija Latvijas vēstures institūta vadošais pēt-
nieks guntis gerhards. Vašingtonas Dabas vēstures muzeja antropo-
loģijas nodaļas (Department of Anthropology, National Museum of 
Natural History, Washington) darbiniece sabrina šoltsa (Sabrina 
B. Sholts) prezentēja materiālu par jēkabpils 17.–18. gadsimta bērnu 
veselību, izmantojot stabilo izotopu un Latvijas universitātes ķīmijas 
fakultātē veikto mikroelementu pētījumu rezultātus. šī referāta līdz-
autori bija Latvijas nacionālā vēstures muzeja pētnieki Vitolds muiž-
nieks un austra engīzere, Lu ķīmijas fakultātes profesors arturs 
Vīksna, docente Vita rudoviča un Latvijas vēstures institūta vadošā 
pētniece gunita zariņa.

arī sesiju grupā “zinātne un starpdisciplinaritāte arheoloģijā” uz-
manība tika pievērsta eksakto zinātņu – ķīmijas, fizikas, biomedicī-
nas un biomolekulāro tehnoloģiju izmantošanai arheoloģiskajos pētī-
jumos, jaunāko tehnoloģiju izstrādei un pielietošanai. tāpēc vairākas 
sesijas bija veltītas seno iedzīvotāju uztura, veselības un migrācijas 
jautājumiem, izmantojot stabilo izotopu un Dns datus. speciāla se-
sija bija atvēlēta mēra izplatības un patogēnu Dns pētījumiem. inte-
resanti un vispusīgi tika apskatīti jaunākie rezultāti indoeiropiešu 
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vēstures pētniecībā, kombinējot arheoloģiskos, valodniecības un ģe-
nētiskos datus.

pēdējā tēma “arheoloģija bez robežām” apvienoja sesijas, kurās 
tika apskatīti kultūru mijiedarbības procesi, tehnoloģiju, kā arī augu 
un dzīvnieku izplatība, iedzīvotāju migrācijas un sociālie procesi. se-
sijā par jauktiem keramikas kompleksiem ar referātu “The Comb/
Narva interface in the Eastern Baltic: pottery form and function in the 
dynamic 4th millennium BC” (ķemmes/narvas mijiedarbība aus-
trumbaltijā: keramikas formas un funkcijas dinamiskajā 4. g.t. pr.kr.) 
uzstājās Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Valdis bērziņš. 

Latvijas nacionālā vēstures muzeja arheologs Dr. hist. arturs 
tomsons bija iesaistīts divu sesiju organizēšanā. pirmajā no tām 
(tH4-10) “tradīcija, inovācija, sadarbība – metāla apstrāde baltijas 
jūras reģionā no bronzas laikmeta līdz viduslaikiem” ar ziņojumiem 
uzstājās 14 dalībnieki no 10 valstīm, sniedzot gan specializētu sen-
lietu izgatavošanas tehnisko risinājumu analīzi, gan pārskatus par 
 zināšanu un prasmju pārnesi plašākā hronoloģiskā un teritoriālā per-
spektīvā.

savukārt sesijā (tH6-16) “eksperimentālās arheoloģijas tehnikas 
un tehnoloģijas” piedalījās zinātnieki no deviņām valstīm (Lietuvas, 
spānijas, bulgārijas, rumānijas, polijas, Francijas, Lielbritānijas, beļ-
ģijas un Latvijas), un tajā tika aplūkotas gan dažādu aizvēsturisko 
 artefaktu izgatavošanas tehnoloģisko risinājumu izziņas un iespējamā 
lietojuma noskaidrošanas iespējas, izmantojot eksperimenta metodi, 
gan jautājumi, kas skar dažādu arheotehniku apguvi un izmantošanu 
augstākajā izglītībā, muzejpedagoģijā un tūrismā. 

Vēl jāatzīmē Latvijas pārstāvis – Lu Ģeogrāfijas un zemes zi-
nātņu fakultātes doktorants aigars kokins, kurš bija sagatavojis 
stenda referātu “krāsu simbolisms un to atspoguļojums Latvijas aiz-
vēsturē”.

atsevišķa sesija tika veltīta “brexit” procesam Lielbritānijā un 
problēmām, ko šis process rada angļu un citu eiropas valstu arheolo-
giem. interese par “brexit” iespaidu tiešām bija milzīga – lielā konfe-
rences zāle bija pārpildīta, cilvēki stāvēja kājās. kongresā praktiski 
visās sekcijās tika runāts par kompleksu pieeju pētniecībā. arheolo-
ģija, tāpat kā jebkura cita zinātne, nevar tikt iespiesta šauros nacionā-
los rāmjos. jautājums, vai “brexit” ierobežos studentu apmaiņas pro-

zinātnes DzīVe



181

Latvijas vēstures institūta ŽurnāLs  ◆  2016 nr. 3 (100)

grammas, pētniecības iespējas to valstu zinātniekiem, kuri nav no es, 
un daudzi citi jautājumi satrauc gan angļu, gan es valstu zinātniekus. 
problēma saistīta ar apstākli, ka Lielbritānijas universitātes joprojām 
ir vadošās eiropā, bet pētniecības iespējas ir plašākas kontinentālajā 
eiropā. iespējams, šajā sakarā var pieaugt eaa loma, ko īpaši vēlētos 
britu zinātnieki. 

īpaši jāatzīmē kongresa organizācijas un informācijas nodrošinā-
juma augstais līmenis. ar zināmu gandarījumu varam atcerēties, ka 
pie kongresu norises tradīciju veidotājiem sevi var pieskaitīt arī lat-
viešu arheologi, jo tieši pirms divdesmit gadiem – 1996. gadā rīgā 
notika eaa 2. kongress. Lietuva šajā kongresā sevi parādīja kā eiro-
pas arheoloģijas lielvalsti, kurā pētniecība noris ļoti rosīgi – arheolo-
ģiskie izrakumi notiek praktiski visā Lietuvas teritorijā, iznāk dau-
dzas publikācijas. Lietuva neapšaubāmi ir vadošā valsts baltu 
pētniecībā. arheoloģiskais materiāls tiek plaši reprezentēts. arī kon-
gresa laikā tika atklāta jauna arheoloģijas ekspozīcija rekonstruētajā 
Viļņas viduslaiku bastionā, kurā izlases veidā tika reprezentēti Lietu-
vas arheologu pēdējo gadu atradumi.

Gunita Zariņa
Guntis Zemītis




