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zinātnes dzīve
PĀRSKATS PAR LU LATVIJAS VĒSTURES
INSTITŪTA DARBĪBU 2016. GADĀ

Atbilstoši LU Senāta 2015. gada 26. oktobra lēmumam Nr. 235 “Par
LU aģentūras “Latvijas vēstures institūts” reorganizāciju” 2016. gadu –
80. gadskārtu kopš savas dibināšanas – Latvijas vēstures institūts uzsāka
kā LU pamatstruktūrvienība. Balstoties uz LU LVI Zinātniskās padomes
2016. gada 7. aprīļa sēdes lēmumu, LU Senāts apstiprināja Gunti Zemīti
institūta direktora amatā. Izmaiņas skārušas arī zinātniskās sekretāres
amata vietu – kopš 2016. gada 1. marta šos pienākumus pilda Ilze Boldāne-Zeļenkova. 2016. gadā LU LVI notikušas divas darbinieku pilnsapulces.
Vadošā pētnieka Gunta Gerharda vadībā aktīvi darbojās 2015. gada
nogalē ievēlētā Zinātniskā padome. Pārskata periodā notikušajās deviņās sēdēs izskatīti daudzi ar institūta zinātnisko darbību saistītie jautājumi, kā nozīmīgākie minami: LU Bāzes un finansējuma projekta ietvaros izstrādātais apakšprojekts “Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu,
reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no
aizvēstures līdz mūsdienām”, kā arī vadlīnijas tā realizēšanai un uzraudzībai, LU LVI direktora vēlēšanas un vēlēšanas akadēmiskajos amatos,1
sniegtie ieteikumi LU LVI administrācijai institūta darbības uzlabošanai, izvērtētās kolēģu monogrāfijas, apstiprinātā zinātniskā izdevuma
“Arheoloģija un etnogrāfija” redkolēģija, apstiprinātā LU LVI darbinieku
atskaišu iesniegšanas kārtība un prasības publikācijām.
2016. gadā kavējās institūta struktūrvienību – nodaļu – izveidošana.
Iemesls – neatrisinātais krātuvju jautājums. Novembrī pēc inventarizā
cijas veikšanas krātuvēs LU LVI krātuvju materiāli tika nodoti LU grāmatvedības uzskaitē, un decembra beigās krātuvju uzturēšanai tika
iegūts finansējums LU Akadēmiskās attīstības projektu konkursā. Tas
vērtējams kā labs sākums institūta struktūras turpmākai veidošanai.
1

30. novembra sēdē LU LVI ZP ievēlēja piecus zinātniskos asistentus (darba attiecības
uzsāktas no 2017. gada 2. janvāra). Četri no jaunajiem institūta darbiniekiem pieņemti,
pateicoties snieguma finansējuma dotajai iespējai. Atbilstoši nolikumam par vēlēšanām
akadēmiskajos amatos 5. decembra LU LVI ZP sēdē tika ievēlēti trīs vadošie pētnieki
un viens pētnieks.
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Pārskata periodā LU LVI darbība koncentrējās LU Humanitāro un
sociālo zinātņu pētījumu centrā Kalpaka bulvārī 4. Arheoloģisko materiālu krātuve (AMK) un Etnogrāfisko materiālu krātuve (EMK) uzsāka
darbu LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās Rūpniecības ielā 10, bet Bioarheoloģisko materiālu krātuves (BMK) kolekcijas turpmāk atradīsies
divās ēkās – LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra pa
grabā un LU Bibliotēkas krātuves telpās Lielvārdes ielā 24.
2016. gadā institūtā strādāja 55 darbinieki, neskaitot 27 VDK komisijas locekļus. LU LVI darbinieku struktūru veidoja zinātniskais personāls (41), zinātni apkalpojošais personāls (8), tehniskais personāls (3),
administrācija (4). Procentuālo dalījumu sk. 1. tabulā. 2016. gadā darba
attiecības tika pārtrauktas ar četriem zinātni apkalpojošiem un tehniskajiem darbiniekiem.
2016. gadā institūtā strādāja 32 darbinieki ar doktora grādu, 18 darbinieki ar maģistra grādu un divi darbinieki ar bakalaura grādu, trīs ar
citu – vidējo, speciālo izglītību. Procentuālo dalījumu sk. 2. tabulā.
2016. gada 16. jūnijā Latvijas Kultūras akadēmijā LU LVI zinātniskā
asistente Ieva Pīgozne aizstāvēja promocijas darbu “Krāsas un to nozīme baltu 3.–13. gadsimta apģērbā mūsdienu Latvijas teritorijā” un
ieguva mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu kultūras teorijā –
Dr. art.
1. tabula

2. tabula

LU LVI darbinieku
struktūra
Tehniskais
personāls

Zinātni
apkalpojošais
personāls

LU LVI darbinieku
izglītība

Administrācija

Zinātniskais
personāls

Bakalaura
grāds

Maģistra
grāds
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3. tabula
LU LVI zinātniskais
personāls
Amata p.i.

4. tabula
LU LVI darbinieku vecuma
struktūra
Līdz 30

Zinātniskie
asistenti

No 63
Pētnieki

Vadošie
pētnieki

31–62

Pārskata periodā LU LVI zinātnisko personālu veidoja 18 vadošie
pētnieki, 14 pētnieki un 7 zinātniskie asistenti. LU LVI strādāja arī divi
akadēmisko amatu pienākumu izpildītāji. Procentuālo sadalījumu sk.
3. tabulā.
2016. gadā LU LVI personālu veidoja seši darbinieki vecumā līdz
30 gadiem, 35 darbinieki vecumā no 31 līdz 62 gadiem un 14 kolēģi, kas
sasnieguši pensijas vecumu. Procentuālo sadalījumu sk. 4. tabulā.
Pārskata periodā LU LVI ietvaros tika realizēti septiņi projekti.
2016. gada novitāte – bāzes finansējums LU tiek piešķirts projekta veidā.
LU prioritārā virziena “Letonika, diaspora, starpkultūru komunikācija”
ietvaros institūta darbinieki strādāja apakšprojektā “Latvijas teritorija kā
dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu
saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām”, kura vadīšana uzticēta
Dr. hist. G. Gerhardam. 2016. gads bija noslēdzošais vadošā pētnieka
Andreja Vaska vadītajam Latvijas Zinātnes padomes (LZP) grantam
“Virzoties uz jaunu Latvijas aizvēsturi: ilgtermiņa pārmaiņu izsekošana
pēc dzīvesvietu un apbedījumu datiem”. Detalizētāk par LU LVI realizētajiem projektiem un piesaistīto finansējumu sk. 5. un 6. tabulā.
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5. tabula
LU LVI realizētie projekti
ZD2015/AZ85

LU bāzes un snieguma
finansējuma projekts “Letonika,
diaspora un starpkultūru
komunikācija”: apakšprojekts
“Latvijas teritorija kā dažādu
kultūrtelpu, reliģiju, politisko,
sociālo un ekonomisko interešu
saskarsmes zona no aizvēstures līdz
mūsdienām”

Dr. hist.
Guntis Gerhards

AAP2016/B060

LU bāzes un snieguma
finansējuma projekts “Letonika,
diaspora un starpkultūru
komunikācija”: apakšprojekts
“Latvijas teritorija kā dažādu
kultūrtelpu, reliģiju, politisko,
sociālo un ekonomisko interešu
saskarsmes zona no aizvēstures līdz
mūsdienām”

Dr. hist.
Guntis Gerhards

Dr. hist.
2.1.2(VPP Letonika) VPP Letonika (Latvijas vēsture,
Guntis Zemītis
10-4/VPP-14/10
valoda, kultūra, vērtības)
ZD2015/201353
apakšprojekts “Latvijas vēsture:
Kultūrvēsturiskā vide un
sociālpolitiskās norises Baltijas jūras
reģiona kontekstā”
NFI/R/2014/062
NORV2015/032

Dr. hist.
Eiropas Ekonomikas zonas un
Valdis Bērziņš
Norvēģijas finanšu instrumenta
programmas “Pētniecība un
stipendijas” līdzfinansētais projekts
“Tehnoloģiju pārnese minerālo
resursu izmantošanā senākos
laikos” (II)

276/2012
ZD2015/6239

LZP “Virzoties uz jaunu Latvijas
aizvēsturi: ilgtermiņa pārmaiņu
izsekošana pēc dzīvesvietu un
apbedījumu datiem”

Dr. hist.
Andrejs Vasks

Nr. 660/2014
ZD2015/6245

LZP sadarbības projekta “Kultūru
migrācija Latvijā” apakšprojekts
“Iedzīvotāju grupu etnokultūras
izpausmju izmaiņas un ideoloģisko
strāvojumu skatījums”

Dr. hist.
Gunita Zariņa
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LZP “Latvijas Republikas
diplomātiskā dienesta loma un
Baltijas jautājums”

ZD2015/6240

01-28/118
LPSR Valsts drošības komitejas
FP-29140-ZN-N-265 (VDK) dokumentu izpētes komisija

Dr. hist.
Ainārs Lerhis
Dr. hist.
Kārlis Kangeris

Iesniedzot projekta pieteikumus, 2016. gadā piesaistīti līdzekļi
38 675,00 EUR apjomā.
6. tabula
LU LVI piesaistītie līdzekļi
VKKF 2016-2-KMA09 “Latvijas arheoloģijas
rokasgrāmata”

Dr. hist.
Gunita Zariņa

VKKF 2016-3-KMA07 “Latvijas arheoloģijas
rokasgrāmata”

Dr. hist.
Gunita Zariņa

VKKF 2016

“Latvijas arheoloģijas
rokasgrāmatas un ilustratīvā
materiāla sagatavošana”.
Līgums slēgts 2017. g.

Dr. hist.
Gunita Zariņa

VKKF 2016-2KMA050
ZD2016/20201

Vēstures skolotāju seminārs
Vecpiebalgas Raskumos
“Arheoloģija un tās metodes”

Dr. hist.
Rūdolfs Brūzis

VKKF 2016-2KMA051

“Grobiņas arheoloģiskā ansambļa Mg. hist.
izpēte 2016. gadā” 15.06.2016.–
Elīna Guščika
30.09.2016.

LU Studentu padomes
projektu konkurss

“Talsu Vilkmuižas ezera
nogulumu paraugu datēšana”,
01.10.2016.–30.06.2017.

Mg. hist.
Inga Doniņa

LU Efektīvās sadarbības projektu konkurss

Arheoloģiskā izpēte Kurzemes
hercogistes “Vecmuižas” dzelzs
manufaktūrā (Archaeological
research in “Vecmuiza”
ironworks of Duchy of
Courland). Sadarbībā ar
Vecumnieku novada pašvaldību.
01.06.–31.10.2017.

Bc. hist.
Dita Auziņa
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LU LVI darbinieki turpināja strādāt arī trīs divpusējās sadarbības
projektos: “Pagātnes nozīme tagadnē: Postpadomju mantojums Polijā
un Latvijā” starp LU Latvijas vēstures institūtu un Polijas ZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūtu; “Kultūras mantojuma aizsardzība: metodes
un nozīme” ar Bulgārijas ZA Etnoloģijas un folkloras pētniecisko institūtu un Etnogrāfijas muzeju; “Latvijas bronzas laikmeta pilskalna un
kapulauka zinātniska izpēte” Somijas Kultūras fonda starptautiskais projekts.
Pārskata periodā LU LVI darbinieki ir piedalījušies divu ERAF un
divu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu pieteikumu izstrādāšanā un iesniegšanā. Abi ERAF projekti tika augstu novērtēti, bet
finansējuma trūkuma dēļ viens noraidīts. Pēcdoktorantūras konkursa
rezultāti vēl nav zināmi.
2016. gada otrajā pusē tika sagatavoti un iesniegti vairāki LU attīstības un efektīvās sadarbības projekti. Pieteikti projekti: LU LVI krātuvju
darbības nodrošināšanai (3), pēctecības nodrošināšanai Dendrohronoloģijas laboratorijā (1), LU LVI izdevumu atbalstam (7), konferenču apmeklējumam (2), lauka pētījumiem (2), projekta pieteikuma gatavošanai
(1). Lielākā daļa no iesniegtajiem projektiem ir guvuši atbalstu.
Pārskata periodā atbalstu ir ieguvis zinātniskās asistentes I. Doniņas
projekta pieteikums LU Studentu padomes projektu konkursā. Tāpat
pozitīvi novērtēti un prasītais finansējums piešķirts pieciem Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) iesniegtajiem projektiem, kas saistīti ar izdevuma “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata” sagatavošanu un arheoloģisko lauka pētījumu veikšanu.
Pagājušajā gadā LU LVI tika sagatavoti un publicēti astoņi izdevumi – četri “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” numuri (atb. red.
I. Lipša, Latvijas vēstures institūta apgāds), “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi, I” (zin. red. V. Bebre, LU Repozitorijs, VPP Letonika), “Latvijas viduslaiku pilis, IX: Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales
pilīm” (zin. red. I. Ose, Latvijas vēstures institūta apgāds, VPP Letonika), “Arheoloģija un etnogrāfija” XXIX laidiens (zin. red. A. Vilcāne,
A. Vasks, apgāds “Zinātne”, VPP Letonika), “X Viskrievijas arheoloģiskā
kongresa 120. gadadienai veltīto zinātnisko lasījumu referātu tēzes”
(sast. A. Vilcāne, LU Repozitorijs, VPP Letonika) – un četras monogrāfijas: Rūdolfs Brūzis. Tuvcīņas ieroči Latvijā 14.–16. gadsimtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds (VPP Letonika), Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. Ikdienas dzīve Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā
1941–1945. Rīga: Zinātne (VPP Letonika), Aija Jansone. Apģērba
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 ttīstība Zemgalē 19. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs
a
(LZP sadarbības grants “Kultūru migrācija”), Gunita Zariņa. Ikšķiles
13.–15. gadsimta iedzīvotāji / 13th–15th century population of Ikšķile.
Rīga: Zinātne (LZP sadarbības grants “Kultūru migrācija”).
Pārskata periodā institūta darbiniekiem iznākušas 140 publikācijas,
125 no tām – LU LVI realizēto projektu ietvaros. Starp tām: 90 zinātniski raksti, 19 tēzes, divas recenzijas, viena avotu publikācija, septiņi
raksti rubrikai “Zinātnes dzīve” un piecas populārzinātniskas publikācijas. 2016. gadā sagatavotās publikācijas atrodamas vairākās starptautiski
pazīstamās datu bāzēs: Scopus – 3, WOS – 4, ScienceDirect – 2; Wileyonline – 2, ERIHPLUS – 5; EBSCO – 20 u.c. Nozīmīgākajās datu bāzēs
(SCOPUS un WOS) ievietoto rakstu autori – Valdis Bērziņš, Guntis
Gerhards, Anete Karlsone, Ēriks Jēkabsons, Ieva Ose, Ilga Zagorska un
Gunita Zariņa.
2016. gadā LU LVI rīkoja četrus seminārus, divas konferences (VPP
Letonika, NORV) un vienu arheoloģiskās atskaites sesiju (LU bāzes un
snieguma finansējuma projekts). VPP Letonika ietvaros notika semināri, kas veltīti arheoloģijai un vēstures zinātnei nozīmīgu personību
(Ilzes Birutas Lozes, Ēvalda Mugurēviča) un notikumu (10. Viskrievijas
arheoloģijas kongresa 120. gadadiena, LU Latvijas vēstures institūta
80. gadskārta) izvērtējumam. Paralēli semināriem sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku, LU Bibliotēku un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas
Valsts vēstures arhīvu tika atklātas tematiskas izstādes. Atbilstoši Valsts
pētījumu programmas uzdevumiem, turpinot 2015. gadā veiksmīgi aizsākto praksi, LU LVI darbinieki sadarbībā ar Valmieras muzeju rīkoja
konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi, II”. 2016. gada nogalē TechTrans projekta ietvaros notika starptautiska konference “Krams
un dzelzs vēstures gaitā: tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos / Flint and iron in the course of history: technology
transfer in the processing of mineral recources in earlier times”, kuras rīko
šanā iesaistījās projekta izpildītāji – institūta darbinieki.
LU LVI darbinieki sagatavojuši 116 zinātniskus referātus 59 starptautiska (ASV, Baltkrievija, Grieķija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija,
Polija, Vācija, Zviedrija u.c.) un 57 vietēja mēroga (Cēsis, Liepāja, Rīga
u.c.) konferencēm un semināriem.
Pārskata periodā LU LVI darbinieki esošo un VKKF un LU Attīstības projektu konkursā iegūto projektu ietvaros organizējuši arheoloģiskos un etnogrāfiskos lauka pētījumus, apkopotie rezultāti iesniegti LU
LVI EMK, kā arī AMK un VKPAI. Arheoloģiskās apzināšanas ekspedīLatvijas Vēstures institūta Žurnāls ◆ 2017 Nr. 1 (102)
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cija veikta Jēkabpils, Baldones, Dzelzāmura, Vecumnieku un Kuldīgas
dzelzs manufaktūru vietās (NFI/R/2014/062). Arheoloģiskie izrakumi
notikuši Vecmuižas dzelzs manufaktūras un Vecumnieku, Asaru dzelzs
manufaktūras vietā (NFI/R/2014/062), Raskumu senkapos (VKKF),
Grobiņas pilskalnā un senpilsētā (VKKF Nr. 2016-2-KMA051). LU
Akadēmiskās attīstības projekta ietvaros noorganizēta starptautiska
etnogrāfu ekspedīcija Saldus novada Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastos.
Krātuvju un Dendrohronoloģijas laboratorijas darbība. LU LVI
krātuves, neraugoties uz pārvākšanās dēļ gada sākumā radīto dīkstāvi,
inventarizējušas, digitalizējušas un papildinājušas savu krājumu, kā arī
darījušas tos pieejamus plašākai sabiedrībai, publicējot materiālus institūta mājaslapā.2
LU LVI krātuvēm pārceļoties un iekārtojoties jaunajās telpās, veikta
materiālu inventarizācija, kuras rezultāti novembrī tika iesniegti LU
Finanšu un uzskaites departamentā. Pārskata periodā AMK ir strādājuši
43 apmeklētāji, kam izsniegtas 687 lietas, sniegtas 20 konsultācijas. Inventarizēti 1265 zinātniskie pārskati, 1645 pirmdokumentācijas krājuma
vienības, 27 600 zīmēto plānu vienības un 5010 uzziņu literatūras vie
nības.
EMK veikta fotonegatīvu tematiska atlase un failu pēcapstrāde, pievienoti komentāri. Ilgstošai glabāšanai sagrieztas un saliktas aploksnēs
44 fotonegatīvu filmas, pārtītas 80 filmas ar nepilnīgām ziņām, ieskenēti
20. gs. 50.–60. gadu fotonegatīvi (287 kadri). Digitalizēta EMK fotonegatīvu kopa par tēmu “Tautas nami un kultūras nami Latvijas laukos un
mazpilsētās” (287 negatīvi). 2016. gadā inventarizēti un apstrādāti EMK
krājuma jaunieguvumi (350 vienības), datus iekļaujot elektroniskajā rādītājā. Veikta liela apjoma jaunu kolekciju (B. Zundes, A. Alsupes) pieņemšana un novietošana turpmākai apstrādei, bojāto audumu paraugu
un grāmatu šķirošana. Krātuves darbinieces turpinājušas elektroniskās
uzziņu sistēmas veidošanu, par 2000 vienībām papildinot kultūrvēsturisko reģionu etnogrāfisko avotu rādītāju, kas publicēts institūta mājaslapā.
Dendrohronoloģijas laboratorijā dendrohronoloģiski datēti šādi objekti: 1) 1996. gadā Rīgā, Mārstaļu ielā 3, atklātā 13. gs. celtne; 2) 1975. gadā
Rīgā, 11. novembra krastmalā, siltumtrases ierīkošanas laikā atklātais
	Interneta resurss: http://www.lvi.lv/lv/arhkratuve.htm; http://www.lvi.lv/lv/etnokratuve.htm;
http://www.lvi.lv/lv/biokratuve.htm (skatīts 13.03.2017.).

2
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Daugavas krastmalas koka nostiprinājumu posms; 3) trīs no astoņiem izpētei iesniegtajiem Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles jumta koka
konstrukcijas būvelementu koksnes paraugiem. Dendrohronoloģiski precizēts absolūtais datējums divām Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
eksponētām etnogrāfiskām celtnēm: 1) Hernhūtiešu saiešanas namam un
2) kalpu rinkai (pēc ugunsgrēka).
LU LVI darbinieki vairākos veidos iesaistījušies darbā ar studentiem:
strādājot nepilnu slodzi augstākās izglītības iestādēs (Daina Bleiere
(RSU), Inna Gīle (LU VFF), Elīna Guščika (LU VFF), Anete Karlsone
(JVLMA), Ēriks Jēkabsons (LU VFF)); sniedzot LU LVI krātuvju (AMK,
BMK, EMK) materiālus studentu kursa, bakalaura, maģistra un promocijas darbu izstrādei; nolasot lekcijas un vadot ekskursijas, iepazīstinot
studentus ar institūta krātuvju darbu (L. Vanaga, M. Zunde); vadot un
konsultējot promocijas darbu sagatavošanu Latvijas un ārvalstu studentiem (V. Bērziņš, G. Gerhards, A. Jansone, I. Zagorska, G. Zariņa); sagatavojot un vadot studentu prakses (R. Brūzis, D. Auziņa); radot apstākļus maģistra un promocijas darbu izstrādāšanai; rīkojot konferenci
jaunajiem vēsturniekiem un izdodot iepriekš recenzētu konferences materiālu krājumu sadarbībā ar Valmieras muzeju “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” (2016. gadā notika jau otrā konference).
Pārskata periodā LU LVI turpināja iepriekš aizsāktos un attīstīja
jaunus sadarbības veidus ar sabiedrību, kas notika, ievietojot informāciju par nozares un institūcijas aktualitātēm institūta, LU un VPP Letonika mājaslapās, iniciējot un piedaloties vēsturniekiem un vēsturiskiem
notikumiem veltīto izstāžu veidošanā, publiskajā telpā daloties zināšanās un pētniecības pieredzē un lasot publiskas lekcijas, rīkojot skolotāju
seminārus un publicējot populārzinātniskus rakstus.
LU LVI pārstāvji, darbojoties Latvijas un ārvalstu zinātnes nozaru
konsultatīvajās padomēs, komisijās un zinātniskajās organizācijās, piedalījušies zinātnisko institūciju un nozares problēmu risināšanā un dienaskārtības noteikšanā. 2016. gadā institūta darbinieki ir papildinājuši LZP
ekspertu vēsturē skaitu, šobrīd ekspertu tiesības ir Valdim Bērziņam, Anitai Čerpinskai, Guntim Gerhardam, Aijai Jansonei, Ērikam Jēkabsonam,
Anetei Karlsonei, Inetai Lipšai, Gunitai Zariņai un Mārim Zundem.
2016. gadā LU LVI vadošais pētnieks Ēriks Jēkabsons tika ievēlēts
par LZA korespondētājlocekli, bet pētniekam Kārlim Kangerim un izpilddirektoram Ivaram Ločmelim – piešķirti LZA goda doktoru grādi.
Rūdolfs Brūzis par savu darbu skolotāju semināru rīkošanā un izdoto
monogrāfiju saņēma “Zigrīdas un Jāņa Apalu balvu”.
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2016. gadā atvadījāmies no mūžībā aizgājušajiem ilggadējajiem institūta darbiniekiem – mākslinieces Edītes Krastenbergas un vēsturnieka, institūta direktora Induļa Roņa.
Aizvadīts darbīgs un jauniem izaicinājumiem bagāts gads, kas
daudzējādā ziņā formulējis 2017. gada uzdevumus LU LVI darbiniekiem
un administrācijai. Atliek novēlēt veiksmi un izdošanos!

Ilze Boldāne-Zeļenkova

LATVIJAS VĒSTURES SEKCIJA LATVIJAS
UNIVERSITĀTES 75. KONFERENCĒ
2017. gada 20. februārī Latvijas Universitātes 75. konferences zinātniskās tēmas “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” ietvaros
notika LU Latvijas vēstures institūta organizētā Latvijas vēstures sekcija.
Sekcijas mērķis bija iepazīstināt klausītājus ar prioritārās tēmas apakšprojekta “Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūs
dienām” izpildītāju 2016. gadā paveikto un turpmāko pētījumu
virzieniem. Konferencē bija paredzēti trīspadsmit referāti, taču dažādu
iemeslu dēļ uzstājās vien desmit referenti, tomēr arī pārējo kolēģu referāti klausītājiem tika nolasīti. Latvijas vēstures sekcijas darbs tika organizēts trīs daļās. Aplūkotās tēmas bija daudzveidīgas un attiecās uz 20. gs.
vēstures pētniecību.
Pirmajā daļā uzstājās četri referenti. Vispirms ar saistošu referātu
par Latvijas vēsturiskās ģeogrāfijas un vēsturiskās demogrāfijas aktuālajiem jautājumiem uzstājās Muntis Auns. Viņš norādīja, ka tās ir divas
saistītas vēstures palīgnozares, kas var sniegt atbildes uz jautājumiem
par apdzīvojuma un iedzīvotāju skaita dinamiku periodā (16.–17. gs.),
par kuru demogrāfiska rakstura informācija ir ierobežota. Piemēram,
pēc apkopotām ziņām, Turaidas un Krimuldas pilsnovadus Livonijas
karš ietekmēja salīdzinoši maz, savukārt poļu-zviedru karš izraisīja smagas sekas vēlākajā demogrāfiskajā kustībā. Daudzi jautājumi ir maz izpētīti, bet avoti ne vienmēr dod viennozīmīgu atbildi, tādēļ produktīvi
būtu veidot digitālu datubāzi ģeogrāfijas un demogrāfijas datu uzkrā
šanai.
Margarita Barzdeviča referātā “Izmaiņas Rīgas piepilsētas teritorijā
18. gs. pirmās puses kartogrāfiskā materiāla atspoguļojumā” analizēja
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