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ii zinātniskā konFerence VaLmierā “jauno 
VĒsturnieku zinātniskie Lasījumi”

2016. gada 3. novembrī Valmieras muzeja telpās notika ii zinātniskā 
konference “jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”, ko organizēja Lu 
Latvijas vēstures institūts Valsts pētījumu programmas “Letonika” ietva-
ros un Valmieras muzejs. atbalstu konferences norisē sniedza Valmieras 
pašvaldība un sia “Valmiermuižas alus”. 

atklāšanas uzrunās konferences dalībniekus sveica Valmieras mu-
zeja direktore iveta blūma un Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks ričards gailums, atzīmējot, ka muzejs ir inicia-
tors nozīmīgam ikgadējam pasākumam – zinātniskajai jauno vēstur-
nieku konferencei, kas norisinās Valmieras pilsētā. konferences rīcības 
komitejā ir Lu Latvijas vēstures institūta, Lu Filozofijas un socioloģijas 
institūta, Lu Vēstures un filozofijas fakultātes, Vidzemes augstskolas un 
citu institūciju pieredzējuši speciālisti Latvijas vēsturē, arheoloģijā, etno-
loģijā un citās nozarēs. Valmieras muzeja speciālists alberts rokpelnis 
savukārt savā uzrunā akcentēja šāda pasākuma nozīmību jauno vēstur-
nieku izaugsmē un specializācijā. Lu Latvijas vēstures institūta pētniece 
Viktorija bebre iepazīstināja klātesošos ar jau iznākušo pirmo zinātnisko 
rakstu krājumu “jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”, kas publicēts 
elektroniskā versijā un pieejams Lu e-resursu repozitorijā, kā arī rakstu 
autoriem dāvināja grāmatas izdruku.

konferences darbs notika divās grupās: “Latvijas vēsture no akmens 
laikmeta līdz 20. gadsimtam” un “Latvijas 20. gs. vēstures jautājumi”. 
katrā grupā bija paredzēti deviņi referāti. Darbs bija iedalīts trīs sekci-
jās, paredzot katras sekcijas darba noslēgumā uzdot referentiem jautā-
jumus. 

iesākot konferenci, Dr. hist. Ēriks jēkabsons referēja par reģionālās 
vēstures nozīmi zinātnē, kā piemēru minot asV faktoru Valmierā 
1919.–1920. gadā. Ē. jēkabsons norādīja, ka asV palīdzības dienesti 
praksē kādu brīdi paēdināja gandrīz katru otro Valmieras bērnu, bet 
ilgstoši nodrošināja ar pārtiku vairākus simtus bērnu gan skolās, gan 
patversmēs. bez amerikāņu palīdzības pat 1920. gadā Latvijā apgādes 
situācija būtu bijusi ievērojami sliktāka. pētnieks norādīja, ka šis ir tikai 
viens no tikpat kā nepētītiem jautājumiem Latvijas vēsturē, kas vēl gaida 
savu pētnieku. turklāt materiāli par šiem notikumiem jāmeklē ne tikai 
rīgas, bet arī asV arhīvos. referāta noslēgumā vēsturnieks aicināja jau-
nos zinātniekus enerģiskāk iesaistīties vēstures izpētes darbā.
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pirmās grupas “Latvijas vēsture no akmens laikmeta līdz 20. gad-
simtam” priekšpusdienas sēdē referenti skāra 18.–20. gadsimta vēstures 
jautājumus. imants cīrulis salīdzināja baltijas un eiropas apgaismības 
līmeņus un atšķirības, parādīja lasītprasmes lielo nozīmi tautas apgais-
mībā. ieva andrejauska, balstoties uz elejas muižas piemēru, izgaismoja 
kultūras mantojuma saglabāšanas pozitīvās un negatīvās iezīmes Latvijā. 
Lielu interesi un pēc tam diskusiju izraisīja gunta Vāvera ziņojums par 
rīgas atturības organizāciju (1891–1914), pēc kura sekoja virkne jautā-
jumu, tēma par un ap dzeršanu vienmēr sabiedrībā izraisījusi dzīvu ap-
spriešanu.

pēcpusdienas sēdē konferences dalībnieki noklausījās trīs referātus, 
kas bija veltīti starpdisciplināriem pētījumiem senākajā vēsturē. Dita 
auziņa demonstrēja arheoloģisko objektu uzmērīšanas tehnoloģijas, iz-
mantojot diferenciālās ģeogrāfiskās pozicionēšanas sistēmas dgps un 
totālo staciju ts. savukārt jānis goldšmits dalījās pieredzē LiDar 
(Light Detection and Ranging) jeb aerolāzerskenēšanas datu nolasīšanā 
vēsturisko objektu un arheoloģisko pieminekļu identifikācijā, ko ļauj iz-
darīt iegūtais digitālais reljefa modelis. mārcis kalniņš klausītājiem pa-
rādīja, kā notikusi vietējā krama oļu apstrāde kurzemē neolīta apmet-
nēs. autora veiktie eksperimenti ļauj apšaubīt, ka tā sauktais vietējais 
krams vispār ir krams.

pēdējā, trešā sēde iesākās ar jaunās arheoloģes ingas Doniņas refe-
rātu par pētījumiem talsu Vilkmuižas ezerā. autore mēģinājusi zināt-
niski noskaidrot, kā kuršu apbedījumu senlietas nonākušas ezerā. iespē-
jams, ka atbildi sniegs ģeoarheoloģiskie pētījumi, kas jau tagad liecina 
par nogulumu sastāva un krasta līnijas izmaiņām, kā arī Vilkmuižas 
ezera ūdens līmeņa svārstībām. Valmieras pilsētas vēsturei šīs sekcijas 
darbā bija veltīts tikai viens ziņojums, kurā edgars plētiens aplūkoja 
Valmieras lomu Hanzas savienībā. Valmiera bija viena no daudzām 
Hanzas mazpilsētām, kuru atcerējās, kad bija nepieciešams iekasēt kādus 
nodokļus. sēdes pēdējais – natālijas ameļoškinas referāts par papua-
jaungvinejas ieročiem, kas glabājas Latvijas nacionālā vēstures muzeja 
krājumā, izraisīja dedzīgu diskusiju par šīs kolekcijas iegūšanas likumī-
gumu un glabāšanos muzeja krājumā.

otrās grupas “Latvijas 20. gs. vēstures jautājumi” pirmās sekcijas 
darbu ievadīja elīnas rasnaces referāts par Latvijas un somijas kultūras 
sakariem starpkaru periodā, kurā referente akcentēja konkrētu personu 
nozīmi kultūras sakaru attīstīšanā. sevišķi izcelti tika j. rozentāls un 
t. reiters. referente norādīja, ka draudzīgās attiecības kultūras jomā 
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 nemainījās arī pēc k. ulmaņa 1934. gada apvērsuma. Labās attiecības 
kultūras laukā veicināja draudzīgas retorikas dominēšanu abu valstu at-
tiecībās. aiga bērziņa referēja par ieslodzīto nodarbinātību Latvijas re-
publikas tieslietu ministrijai pakļautajās ieslodzījuma vietās 1918.–
1921. gadā. a. bērziņa norādīja, ka vairāk nekā divu tūkstošu ieslodzīto 
pietiekamu dzīves apstākļu organizēšanai pēckara situācijā bija nepie-
ciešami ievērojami resursi un enerģija, jo trūka gan pārtikas, gan sadzī-
ves lietu. cietumu vadība centās nostādīt cietumu sistēmu uz pašapgā-
des pamatiem – rūpējoties gan par sakņu dārzu iekārtošanu, gan malkas 
sagādi utt., no darbiem atbrīvojot vien minimālu skaitu ieslodzīto. pir-
mās sekcijas darbu noslēdza Dāvja pumpuriņa referāts par humoru kā 
vēstures izpētes objektu, aplūkojot Latvijas preses karikatūras no 1918. 
līdz 1934. gadam. referātā tika sniegts īss ieskats humora attīstības vēs-
turē, kā arī uzsvērts, ka humoram ir divējāda nozīme, piemēram, tas var 
gan veicināt, gan mazināt toleranci. turklāt bieži humors tiek izmantots 
arī kā politikas instruments. šo iemeslu dēļ humora izpēte ir kompleksa 
un sarežģīta. 

otrās sekcijas darbs iesākās ar anastasijas smirnovas referātu par 
vidusšķiras sievietes sociālo portretu Latvijā no 1921. līdz 1934. gadam. 
a. smirnova pievērsās vidusšķiras definēšanas problēmai, norādot, ka 
pamatā ar to tiek saprastas sievietes – literātes, ārstes, skolotājas utt. 
tika aplūkoti tādi jautājumi kā laulība, nodarbinātība un studējošo sie-
viešu skaits. īss ieskats tika dots par nacionālo aspektu. agnija ruhocka 
analizēja bauskas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību 1919.–
1940. gadā. Viņas referāts teicami atainoja biedrības struktūru un attīs-
tību jau no 19. gadsimta vidus. referente deva lielisku ieskatu par 
ugunsdzēsēju biedrības rīcībā esošo aparatūru un raksturoja arī biedrī-
bas darbību kultūras laukā. sekciju noslēdza mārtiņa Dātava referāts 
par Latvijas veģetāriešu biedrības darbību no 1927. līdz 1940. gadam. 
pēc īsa ieskata par veģetāriešu kustības aizsākumiem 19. gadsimtā refe-
rents pievērsās biedrības filiāles izveidei Liepājā, darbībai un biedru 
skaita problēmām. referents norādīja, ka, pateicoties biedrības iespai-
dam, rīgā tika atcelti nodokļi augļiem no siltajām zemēm. 

trešo sekciju ievadīja andreja gusačenko ļoti informatīvais ziņo-
jums par jauniešu organizācijas “sokol” darbību Latvijā. tajā tika aplū-
kots gan vēsturiskais fons, gan arī organizācijas struktūra un tās darbī-
bas galvenie virzieni. referents atzīmēja, ka organizācijai “sokol” bijusi 
cieša sadarbība arī ar līdzīgām latviešu organizācijām. marta starostina 
referēja par padomju ideoloģijas un propagandas izpausmēm akciju sa-
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biedrības “intūrists” rīgas nodaļas darbā ar ārzemju tūristiem laika 
posmā no 1957. līdz 1964. gadam. Viņa uzsvēra, ka padomju ideoloģijas 
retorika apskatāmajā laika posmā tūristus ietekmējusi maz, turklāt arī 
pašu tūristu skaits bijis neliels. reiņa jaunā referāts bija veltīts ar rok-
mūziku saistīto publikāciju analīzei laikrakstā “padomju jaunatne”. Viņš 
norādīja, ka publikāciju skaits bija neliels, turklāt bieži informācija vis-
pār trūkusi, neskatoties uz to, ka rokmūzikas atbalstītāju Latvijā bijis 
daudz. 

konferences gaitā referentiem tika uzdoti jautājumi, kas pievērsa 
uzmanību kādam konkrētam izpētes aspektam un mudināja referentus 
precīzāk artikulēt savas domas. sekciju vadītāji un klātesošie gandrīz 
katram referentam izteica kādu konstruktīvu priekšlikumu referāta tālā-
kai uzlabošanai. šādas konferences ir vitāli nepieciešamas vēstures zināt-
nes tālākai attīstībai un jauno vēsturnieku darbības stimulēšanai. konfe-
rences noslēgumā gan referentiem, gan klausītājiem bija iespēja aplūkot 
Valmieras muzeja ekspozīcijas, bet saviesīgajā daļā risinājās daudz 
spraigu sarunu gan par atsevišķām sevišķu interesi izraisījušām referātu 
tēmām, gan par turpmāko sadarbību.

ar pārstrādātiem un paplašinātiem konferences ziņojumiem intere-
senti varēs 2017. gadā iepazīties rakstu krājumā “jauno vēsturnieku 
zināt niskie lasījumi ii”. jāuzsver, ka jauno vēsturnieku izaugsmē ļoti liela 
nozīme ir tieši rakstu izstrādāšanai, no vienas puses, mākai interesanti 
un aizraujoši izklāstīt saturu, bet, no otras puses, strukturēt rakstus at-
bilstoši mūsdienu prasībām, izteikt un argumentēt izvēlētās tēmas novi-
tāti, novērst recenzentu norādītās neprecizitātes un objektīvi atspoguļot 
vēsturi.

Viktorija Bebre, Edvīns Evarts




