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Projekta kopējais finansējums: 600 000 EUR 

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. hist. Guntis Zemītis 

Sadarbības partneris: Daugavpils universitāte 

Projekta mērķis: Pētīt komunikāciju starp valsti, sabiedrību un indivīdu, politiskās un sociālās 

kontroles ietekmi uz attieksmi pret valsts un sociālo drošību, kā arī politisko, sociālo un 

kultūras vērtību transformācijas procesu Latvijā 16.-20. gadsimtā. 100 gadus pēc valsts 

dibināšanas ir aktuāli apzināt un novērtēt tās vērtības un vēsturiskos pagrieziena punktus, kas 

deva iespēju nodibināt demokrātisku Latvijas Republiku. Valsts tapšanas brīdī pastāvēja 

vairākas Latvijas valstiskuma alternatīvas. Vēsturnieku, sociologu, juristu un teologu 

starpdisciplināra, kvalificētu zinātnieku komanda, piesaistot studentus, veiks jaunākās 

historiogrāfijas apzināšanu un avotu izpēti ar mērķi piedāvāt sabiedrībai un nozares 

pārstāvjiem jaunas zināšanas par to, kā laikā no 16. līdz 20. gs. reliģisko, filozofisko, sociālo 

ideju izplatības, ārēju un iekšēju faktoru ietekmes rezultātā sabiedrībā nostiprinājās to vērtību 

summa, kas noveda pie demokrātiskas, pilsoniskas republikas izveides. Tiks pētīta 

vēsturiskās atmiņas nozīme, neatkarības idejas nosargāšana okupācijas gados un nacionālā 

pretošanās kustība, kuru rezultātā tika atjaunota neatkarīga valsts, kurā attīstās 

daudznacionāla kultūra un iekļaujoša sabiedrība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dažādu 

etnisku, sociālu un reliģisku grupu devumam Latvijas valstiskuma un kultūras daudzveidības 

izveidē un saglabāšanā. Pētnieku uzmanības lokā būs arī sabiedrības drošības nodrošinājums, 

tā kompleksā daba, indivīda pārliecības loma valsts drošības stiprināšanā. 

Komandējumi 

 

1. A. Gusačenko, 25.01.2019., Daugavpils, Daugavpils Universitātes starpt. zin. 

konference  “XXIX Zinātniskie lasījumi”. Referāts: “Latvijas Neatkarības karš krievu 

iedzīvotāju kolektīvajā recepcijā 1919. gada pirmajā pusē”. 

 

2. A. Jansone, 28.03.2019., Šauļi, Lietuva, Šauļu Universitātes starpt. zin. konference “The 

Region: History, Culture, Language”. Referāts: “The Role of Latvian Catolic Church Textiles 

in Perfecting People’s Aesthetic Value” ("Latvijas katoļu dievnamu tekstiliju loma tautas 

estētisko vērtību pilnveidē") 

 

3. A. Karlsone, 10.-14.04.19., Vīne, Austrija, 6. starptautiskā, starpdisciplinārā sociālo 

zinātņu un mākslas konference SGEM (The 6th International Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences and Arts – SGEM Vienna Art 2019). Referāts: “The 

Popularity of the Latvian National Costume today” ("Latviešu tautas tērpa popularitātes 

fenomens mūsdienās") 

 

4. I. Boldāne-Zeļenkova, Santjago de Kompastela, Spānija, 14.-18.04.19., SIEF 

(Starptautiskā etnologu un folkloristu  asociācija) 14. kongress, “Track Changes: Reflecting 

on a Transforming World” Referāts: “Replacing traditions: a case of Latvian 

SSR” ("Tradīciju aizstāšana: LPSR gadījums") 

 

5. M. Jakovļeva, 22.-26.05.19., Minska, Baltkrievija, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu 



akadēmijas Vēstures institūta starpt. zin. konference "Lietuvas lielkņazistes ūnijas 

 ar Polijas karalisti: suverenitātes problēmas", veltīta Ļubļinas ūnijas 450. gadadienai. 

Referāts: “Вассал и сеньор в ранее новое время: вопрос о получении лена в отношениях 

Польско-Литовского государства и Курляндского герцогства”  (Vasalis un senjors 

agrajos jaunajos laikos: Lēņa saņemšanas jautājums 

 Polijas-Lietuvas kopvalsts un Kurzemes hercogistes attiecībās.) 

 

6. A. Karlsone, 27.05.-02.06., St. Pēterburga, Krievija, St. Pēterburgas rūpniecisko 

tehnoloģiju un dizaina Valsts Universitātes, Krievijas Etnogrāfijas muzeja un Valsts 

Ermitāžas starptautiskā zinātniskā konference "Mode un dizains:  vēsturiskā pieredze – 

jaunās tehnoloģijas". Referāts: "Latviešu tautastērps un mode" 

     

7. A. Jansone, 03.-07.06.19., Balvi, Balvu raj., Etnogrāfiskā ekspedīcija 

 

Informācija sagatavota 05.06.2019. 


