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PĀRSKATS PAR LU LATVIJAS VĒSTURES 
INSTITŪTA DARBĪBU 2018. GADĀ*

Aizvadīts viens darbīgs, arī veiksmīgs gads! – tā var teikt, atskatoties 
uz Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā (LU LVI) paveikto 
2018. gadā. Projektiem noslēdzoties, turpinājās darbs pie uzņemto sais-
tību pabeigšanas, rakstīti projektu pieteikumi un uzsākti jauni pētījumi. 
Notikusi iesaiste studiju darbā LU un citās Latvijas augstskolās, veidota 
mērķtiecīga mijiedarbība ar jauno zinātnieku paaudzi un stiprinātas sa-
darbības saiknes ar kolēģiem Latvijas un ārvalstu zinātniskajās institūci-
jās, darot to gan lauka pētījumos, gan rakstot kopīgas publikācijas, gan 
zinātnieku forumos prezentējot savstarpējo sadarbību apliecinošus ziņo-
jumus. 

Virzot institūta darbību atbilstoši LU Attīstības stratēģijā 2016.–
2020. gadam izvirzītajiem uzdevumiem, personālvadības politikai un 
LU LVI Nolikumā noteiktajiem mērķiem, 2018. gadā četras sēdes 
(1. februāris, 27. marts, 11. aprīlis un 19. decembris) aizvadīja LU LVI 
Zinātniskā padome priekšsēdētāja Gunta Gerharda vadībā un institūta 
direktors Guntis Zemītis sasauca trīs (15. janvāris, 27. marts, 1. oktob-
ris) institūta darbinieku pilnsapulces. To ietvaros meklēti risinājumi in-
stitūtam aktuālām problēmām, kā, piemēram, ieilgusī nespēja atrisināt 
institūta struktūras jautājumu (piedāvāti modeļi, veikta darbinieku ap-
tauja) vai institūta izdevumu – “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” 
(LVIŽ) un “Arheoloģija un etnogrāfija” – turpmākā attīstība, to iekļau-
šana starptautiski citējamās datubāzēs, kā arī sarežģījumi, ko radījusi 
OECD zinātnes klasifikatora akceptēšana Latvijā (humanitārs institūts 
nedrīkst vēlēt akadēmiskos amatos par sociālo zinātni kļuvušās etnolo-
ģijas pētniekus!).

2018. gada pirmajā pusgadā noslēdzās Valsts pētījumu programmas 
(VPP) Letonika “Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības” apakš-
projekts “Latvijas vēsture: Kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās no-
rises Baltijas jūras reģiona kontekstā” (vadītājs G. Zemītis) un VDK 
zināt niskās izpētes komisijas (vad. Kārlis Kangeris) darbs, gada beigās 
rezultātus par trīs gadu periodā paveikto apkopoja arī LU Bāzes un 
snie guma finansējuma projekta “Letonika, diaspora un starpkultūru 

* Pārskats izstrādāts pētniecības programmas ZD2015/AZ85 “Latvijas teritorija kā da-
žādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona
no aizvēstures līdz mūsdienām” ietvaros.
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komunikācija” apakšprojekta “Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, 
reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no 
aizvēstures līdz mūsdienām” vadītājs G. Gerhards. Aplūkojamā gada 
griezumā LU LVI darbinieki turpināja strādāt divos ERAF projektos – 
“Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un 
senās tuberkulozes izpētes procesos” (vad. G. Gerhards) un “Apģērba 
attīstība Latgalē 19. gs.” (pēcdoktorantūras projekts, vad. Ieva Pīgozne), 
kā arī LU Akadēmiskās attīstības ilgtermiņa saistību projektos “Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures institūta žurnāla “Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls” trīs numuru izdošana 2018. gadā” (vad. G. Zemītis), 
“Pļaviņu un Rīgas HES zonas arheoloģisko objektu zīmēto plānu un 
fotonegatīvu sakārtošana ilgstošai glabāšanai, inventarizācija un 
digitalizācija LU LVI Arheoloģisko materiālu krātuvē” (vad. Silvija 
Tilko), “Daugavas lejteces arheoloģiskajos izrakumos iegūtā an tro-
poloģiskā materiāla saglabāšanas pakāpes noteikšana LU LVI Bio arheo-

Autori rakstu krājuma “Senā Rīga 9” atvēršanā 2018. gada 9. februārī. 
Foto: Guntis Zemītis
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loģisko materiālu krātuvē” (vad. Gunita Zariņa), “LU LVI Etnogrā-
fisko materiālu krātuves 1950.–1970. gadu ekspedīciju ne identificēto 
 foto negatīvu sakārtošana ilgstošai glabāšanai, inven tarizēšana, digita-
lizācija” (vad. Lilita Vanaga) un “Latvijas vēsturiskās koksnes gadskārtu 
mērījumu un ilggadējo hronoloģiju datu bankas izveidošana” (vad. 
Māris Zunde). 

Minētie projekti sniedza būtisku atbalstu kolekciju saglabātības 
apstākļu un pētniecības iespēju nodrošināšanai Latvijas un starptautiskā 
mērogā nozīmīgajās krātuvēs un laboratorijā un LVIŽ virzībai uz 
iekļaušanu starptautiski citējamās datubāzēs. Piebilstams, ka LU 
Akadēmiskās attīstības projektu veidā saņemts atbalsts arī dalībai 
starptautiskās konferencēs (AABS konferencē Stenfordā, ASV; UISPP 
kongresā Parīzē, Francijā u.c.) un semināros (“Understanding Zoo-
archaeology I”, Šefīlda, Lielbritānija), izotopu un paleodiētas analīžu 
veikšanai (LU Ķīmijas fakultātē) un arheoloģiskajiem izrakumiem 
(Popē, Ventspils novadā) u.tml. Vairākām zinātniskajām aktivitātēm 
finan sējums piesaistīts trijos Valsts kultūrkapitāla fonda projektu kon-
kursos. Kā, piemēram, “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata” (vad. G. Za-
riņa), ģeoarheoloģiskie un arheoloģiskie pētījumi Vipēža un Brizu ezerā 
un Grobiņas pilskalnā (vad. E. Guščika), Vilkmuižas ezerā iegūto pa-
raugu radiokarbona datēšana (vad. I. Doniņa).

LU LVI darbiniekiem 2018. gads bija veiksmīgs projektu piesaistē. 
Vispirms kā pozitīvs piemērs minams vairākus pētniecības virzienus 
(jauno un jaunāko laiku vēsture, arheoloģija) un zinātnieku paaudzes 
pārstāvošo darbinieku saliedējošs un institūta atpazīstamību veicinošs 
projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte “Rail Bal-
tica” trases divos Latvijas posmos” Valda Bērziņa vadībā. Par veiksmīgu 
uzskatāma institūta darbinieku dalība Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursā. Pirmajā 
kārtā iegūstot trīs (no astoņiem iesniegtajiem) trīsgadīgus (2018–
2021)1 un otrajā kārtā – divus (no četriem iesniegtajiem) divgadīgus  

1 “Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7.–12. gadsimts)” 
(sadarbība ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, vad. G. Gerhards); 
“Cilvēks dinamiskā ainavā: Latvijas piejūras smiltāju biogrāfija” (vad. V. Bērziņš); 
“Vēstures politizācija: postfaktuālās pieejas Latvijas un Krievijas attiecībām XX gad-
simtā, instrumentalizācija, izaicinājumi demokrātijai, mācības un pretlīdzekļi” (vad. 
Ainārs Lerhis).
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(2018–2020)2 projektus. Atbalstīto projektu varētu būt bijis arī vairāk, 
jo tikai viens no abās kārtās iesniegtajiem, atbalstu neguvušajiem insti-
tūta projektu pieteikumiem ieguva zem sliekšņa vērtējumu no ārzemju 
ekspertiem. LZP FLPP konkursos nepietiekamā finansējuma dēļ kon-
kurence bija ļoti sīva, un, neraugoties uz rūgtumu, tomēr atzīstams, ka 
Latvijas zinātnei, t.sk. vēstures un arheoloģijas nozarei, ir uzkrāta nozī-
mīga starpdisciplinārās un starptautiskās sadarbības pieredze, tai 
ir milzīga kapacitāte, ko apliecina arī ārzemju ekspertu pozitīvais pro-
jektu vērtējums.3 Liels gandarījums bija par sadarbībā ar Daugavpils 

2 “Karš un sabiedrība Latvijā, 1914–1921” (vad. Ēriks Jēkabsons); “Sociālās transfor-
mācijas bronzas laikmeta sabiedrībās Daugavas lejtecē” (vad. Andrejs Vasks).

3 Kā apliecina LZP apkopotie dati, pirmajā projektu konkursā kopumā finansēts 61 
no 287 jeb 21% no virs sliekšņa novērtētiem projektiem. Otrajā FLPP konkursā 
finan sēts 41 no 234 jeb 18% no virs sliekšņa novērtētiem projektiem. Avots: LZP 
pārskati par pirmā un otrā FLPP konkursu rezultātiem, kas pieejami LZP mājaslapā: 
https://www.lzp.gov.lv/images/stories/dokumenti/FLPP_2018_1_PARSKATS.PDF; https://
www.lzp.gov.lv/images/stories/dokumenti/OTRAIS_FLPP_2018.PDF

Arheologi Inga Doniņa, Aigars Vāvere un Mārcis Kalniņš, apzinot 
dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases posmu. Foto: projekta vadītājs 

Valdis Bērziņš
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 Universitāti iegūto VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinā-
jumi valsts ilgtspējai” projektu “Indivīda, sabiedrības un valsts mijie-
darbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu 
vērtību veidošanās vēsturisku lūzumu posmos” (vad. G. Zemītis), kurā 
iesaistīta lielākā daļa institūta vēsturnieku un etnologu un kuram ir 
iespēja būt par platformu turpmākai jaunu darbinieku piesaistei in-
stitūtam.

Pārskata periodā darbinieku skaita svārstības bija visai nelielas – 
lielākā kustība skāra projektos institūtam piesaistītos darbiniekus. 
2018. gadā LU LVI dažādā intensitātē un dažādos gada posmos bija 
nodarbināti 85 strādājošie: 55 no tiem pamatdarbā, pārējie – blakus-
darbā vai piesaistīti uz projekta realizācijas laiku. Institūtā strādāja 
25 vadošie pētnieki, 11 pētnieki, 16 zinātniskie asistenti, 7 krātuvju 
darbinieki (vadītāji un glabātāji), 4 administrācijas pārstāvji un 
23 citos amatos strādājošie (pienākumu izpildītāji, vieszinātnieki, eks-
perti, redaktori u.c.). Starp LU LVI strādājošajiem 45 darbinieki bija 
ar doktora grādu, septiņi – doktora grāda pretendenti, seši institūta 
zinātniskie asistenti darbu apvienoja ar studijām LU un Tartu Univer-
sitātes doktorantūras programmā, trīs bakalaura programmas studenti 
bija nodarbināti Arheoloģisko materiālu krātuvē (AMK) un Dendro-
hronoloģijas laboratorijā realizētajos LU Akadēmiskās attīstības pro-
jektos. 2018. gadā AMK darbiniece Baiba Jansone aizstāvēja bakalaura 
darbu par tēmu “Salenieku–Makašānu kapulauks: apbedījumu veidi 
un hronoloģija” (vad. Elīna Guščika) un viņai tika piešķirts bakalaura 
grāds.

Beidzoties amatā ievēlēšanas termiņam un noslēdzoties projektiem, 
2018. gada otrajā pusē darba gaitas institūtā pārtrauca ilggadējā darbi-
niece, numismāte, vadošā pētniece un vairāku monogrāfiju autore Tat-
jana Berga un arheoloģe, pētniece, zinātniskā sekretāre (2003–2016) 
Viktorija Bebre, arheoloģe Dita Auziņa, kā arī vēsturnieki Arturs 
 Žvinklis un Juris Pavlovičs. Paldies par viņu ieguldījumu LU LVI attīs-
tībā un šī brīža sadarbību! Pirmajā pusgadā institūta darbinieku kolek-
tīvu papildināja LVIŽ atbildīgā redaktore Kristīne Ante un zinātniskais 
asistents, vēsturnieks, krievu minoritātes Latvijā 20. gs. starpkaru pe-
riodā pētnieks Andrejs Gusačenko. Otrajā pusgadā uzsākto projektu 
un Valsts pētījumu programmas ietvaros institūts slēdzis darba līgu-
mus ar kolēģiem no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Filo-
zofijas un socioloģijas institūta, Juridiskās fakultātes, Lībiešu institūta, 
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Sociālo  zinātņu fakultātes, Teoloģijas fakultātes, Vēstures un filozofijas 
fakultātes u.c. Turpināta starpinstitucionālā sadarbība ar Latvijas Bio-
medicīnas pētījumu un studiju centru (ERAF un LZP FLPP) un Dau-
gavpils Universitāti (VPP). 

Noslēgto starptautisko līgumu ietvaros turpināta sadarbība ar ārval-
stu kolēģiem. Tā, piemēram, arheologi Valdis Bērziņš, Ilga Zagorska un 
Mārcis Kalniņš kopā ar Baltijas un Skandināvijas arheoloģijas centra 
(Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie) pētniekiem tur-
pināja 2017. gadā uzsākto akmens laikmeta apmetnes pie Burtnieku 
ezera arheoloģisko izpēti, kuras rezultāti apspriesti vairākos semināros 
un aprobēti starptautiskās zinātniskās konferencēs.

2018. gadā LU LVI darbinieki sagatavojuši un nolasījuši vismaz 
105 referātus, vairāk nekā 70 no tiem – starptautiskās konferencēs. Pār-
skata periodā notika vairāki nozīmīgi humanitāro un sociālo zinātņu 
kongresi – Eiropas arheologu asociācijas (European Association of 
Archae ologists – EAA) ikgadējā (24.) konference Barselonā, Baltijas stu-
diju konference Stenfordā, ASV, IV Pasaules latviešu zinātnieku kon-
gress, t.sk. II Latvijas vēsturnieku kongress Rīgā, Starptautiskās aiz vēs-
tures un protovēstures zinātņu savienības kongress u.c., kuros ar 
ziņo jumiem piedalījās un LU pārstāvēja institūta zinātnieki. Zinātnisko 
notikumu ģeogrāfija visai plaša – ASV, Baltkrievija, Igaunija, Itālija, 
Krievija, Ķīna, Lietuva, Portugāle, Spānija, Turcija, Vācija, Zviedrija u.c. 
Starptautiskajās konferencēs nolasītie ziņojumi tēžu (kongresu mājas-
lapas, atsevišķi drukas izdevumi, elektroniskās publikācijas) vai konfe-
renču apskata (LVIŽ) veidolā jau nonākuši pie lasītājiem. Pēc projektu 
piederības referāti sadalās šādi: Bāzes finansējuma projekts – 55, Snie-
guma finansējuma projekts – 23, VPP Letonika – 12, LU Akadēmiskās 
attīstības projekti – 7, ERAF – 4, citi projekti – 4.

Iepriekšējā gadā LU LVI organizēja vai piedalījās 11 semināru un 
konferenču rīkošanā. Izcelsim dažas no tiem – Vēstures, arheoloģijas un 
etnogrāfijas sekcija LU 76. konferencē “Letonika, diaspora un starpkul-
tūru komunikācija. Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, po-
litisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures 
līdz mūsdienām” (16. februāris, LU LVI, atbildīgais G. Gerhards, LU 
Bāzes un snieguma finansējuma projekts), “Latvijas arheologu zinātniskā 
atskaites sesija par arheoloģiskajiem izrakumiem Latvijā 2016. un 
2017.  gadā” (20. aprīlis, LU Akadēmiskā bibliotēka, atb. Antonija 
 Vilcāne), sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju un LU Vēstures un filozofijas 
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fakultāti starptautiska zinātniska konference “Nacionālo valstu veidošanās 
Baltijas reģionā un Austrumeiropā 1917.–1918. gadā” (27.–28.  sep-
tembris, Latvijas Kara muzejs, atb. G. Zemītis), sadarbībā ar Val mieras 
muzeju “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi, IV” (23.  novembris, 
Valmieras muzejs, atb. I. Boldāne-Zeļenkova, VPP Leto nika).

Pateicoties izdevumu redaktoru – K. Antes un A. Vilcānes – neat-
laidībai un institūta vadības rūpēm par institūta izdevumu pēctecīgu 
izdošanu, 2018. gadā pie lasītājiem nonāca attiecīgi trīs LVIŽ numuri un 
viens “Arheoloģijas un etnogrāfijas” rakstu krājums. Gada sākumā 
atvēršanas svētkus pieredzēja krājums “Senā Rīga 9: pētījumi pilsētas ar-
heoloģijā un vēsturē” Ievas Oses redakcijā, Ērika Jēkabsona monogrāfija 
“Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā” un 
Viktorijas Bebres izlolotais krājums “Jauno vēsturnieku zinātniskie 
lasījumi III”. Rudenī Valmieras muzejā suminājām Tatjanu Bergu par 
grāmatu “Valmieras vecpilsētas arheoloģija”, bet decembra nogalē 
sagaidījām Līgas Lapas monogrāfiju “Kaujinieki un mežabrāļi 
1905.  gada revolūcijā Latvijā”. Visas monogrāfijas un rakstu krājumi 

Izrakumi Valmieras pilsdrupās. Foto: izrakumu vadītājs 
Rūdolfs Brūzis
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sagatavoti un izdoti VPP Letonika ietvaros. Atvērtās piekļuves 
datubāzi – LU Repozitoriju – papildināja LU LVI darbinieku sagatavotie 
četri tēžu krājumi4 un viens rakstu krājums.5 

2018. gadā LU LVI darbinieki LUIS bibliogrāfiskajā sadaļā veikuši 
180 ierakstus,6 starp tiem – desmit zinātniskas publikācijas, kas iznāku-
šas SCOPUS un WoS indeksētos izdevumos, 55 tēzes, septiņas recenzi-
jas, 15 šķirkļi Nacionālajai enciklopēdijai un Latvijas Arheoloģijas rokas-
grāmatai un cita veida publikācijas (piem., apraksti, priekšvārdi, 
populārzinātniskas publikācijas utt.). Darbinieku atskaites liecina, ka 
71 publikācija tapusi Bāzes finansējuma ietvaros, 48, t.sk. monogrāfijas, 
attiecas uz VPP Letoniku, 26 – Snieguma finansējuma projektu, 13 – in-
stitūtā realizētajiem LU Akadēmiskās attīstības projektiem, 9 – citiem 
institūtā realizētajiem projektiem, t.sk. ERAF un pēcdoktorantūras 
grantā, 63 publikācijas tapušas ārpus institūta realizētajiem vai jau no-
slēgtajiem projektiem. 

LU LVI darbinieku publikācija (līdzautori G. Zariņa un A. Vasks)7 
izcelta kā gada sasniegums zinātnē 2018. gadā un apbalvota ar LZA 
prezidenta Atzinības rakstu. Godalgas saņēmuši arī citi institūta 
darbinieki: Ēriks Jēkabsons kļuva par Arveda Švābes balvas laureātu, bet 

4 Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference: Vēstures, Arheoloģijas 
un Etnogrāfijas sekcijas referātu tēzes, 2018. gada 16. februārī. Rīga: LU Latvijas vēs-
tures institūts, 2018 (sast. A. Vilcāne, LU Bāzes un snieguma finansējums). URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45325/LU_76_konf_Vestures_arheologijas_
etnografijas_sekcijas_%20tezes.pdf; Latvijas arheologu atskaites sesija par 2016.–2017. 
gada izrakumu rezultātiem: referātu tēzes. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 2018 
(sast. A. Vilcāne). URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45312; IV Pasaules latviešu 
zinātnieku kongress: Latvijas vēsturnieku 2. kongress; 18. un 19. jūnijs, 2018. Tēzes. 
Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 2018 (sast.: K. Beķere, G. Zemītis). URL: http://
dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/40676/2_Latvijas_vesturnieku_kongress_tezes_2018.
pdf ISBN 9789934874222; Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi, IV: Konferences refe-
rātu tēzes, 2018. gada 23. novembrī, Valmieras muzejs. The 4th Annual Conference 
“Scholarly Readings of Young Historians”, 23 November, 2018, Valmiera Museum. 
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lick, Iñigo Olalde, Ron Pinhasi, David Reich, Gunita Zariņa, Andrejs Vasks ... [et 
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Elīna Guščika – par titula “Gada vēsturnieks 2017. gadā” īpašnieci, LU 
rektora Pateicības rakstus saņēma Māris Zunde un Kārlis Kangeris, bet 
Aijai Jansonei pasniegts LU prorektores Inas Druvietes Suminājuma 
raksts. Šogad LU LVI direktors Guntis Zemītis kļuva par Eiropas  Zinātņu 
un mākslu akadēmijas (European Academy of Sciences and Arts) locekli, 
bet Ēriks Jēkabsons un Gunita Zariņa papildināja LZA akadēmiķu 
 rindas.

Nozīmīgs LU LVI darbības virziens 2018. gadā bija sadarbība ar sa-
biedrību, kas izvērsta vairākos veidos: rīkojot publiski pieejamus seminā-
rus un konferences; regulāri informējot par institūta aktualitātēm insti-
tūta mājaslapā un sociālajā vietnē facebook.com; piedaloties  sabiedrībā 
plašu atsaucību ieguvušos pasākumos – Muzeju nakts un  Zinātnieku 
nakts; iesaistoties pašvaldību iniciētos uz novada  kultūr vēsturiskā man-
tojuma apzināšanu un jēgpilnu izmantošanu vērstos pasākumos un snie-
dzot viedokļrakstus un intervijas Latvijas sabiedriskajos medijos.

Ēriks Jēkabsons no LZA prezidenta Ojāra Spārīša saņem 
Arveda Švābes balvu. LZA Pavasara pilnsapulce 2018. gada 

5. aprīlis. Foto: Jānis Brencis
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2018. gads nesa arī skumjus brīžus, kad sērojām par diviem mūžībā 
aizgājušiem kolēģiem. Janvārī atvadījāmies no arheologa – dzelzs laik-
meta un ieroču pētnieka, lieliska kolēģa un drauga Dr. hist. Māra At-
gāža (1935–2018). Novembrī dzimtajā Barkavas kapsētā teicām ardievas 
izcilajam zinātniekam – viduslaiku arheoloģijas un viduslaiku vēstures 
avotu pētniekam, akadēmiķim Dr. habil. hist. Ēvaldam Mugurēvičam 
(1931–2018).

2019. gads iezīmējas ne mazāk spraigs kā aizvadītais gads – būs jauni 
zinātniskā darba izvērtējumi un notiks plaši zinātnieku – arheologu, 
bioarheologu, etnologu un vēsturnieku – forumi, būs jauni pētniecisko 
projektu konkursi un izaicinājumi. Jācer, ka tas būs tikpat veiksmīgs!

 
Ilze Boldāne-Zeļenkova

Bioarheoloģe 
Gunita Zariņa 
sarunā ar 
apmeklētājiem 
Muzeju naktī 
2018. gada 
19. maijā. Foto: 
Guntis Zemītis
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