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ARHEOLOGAM
LATVIJAS ZA ĪSTENAJAM LOCEKLIM
GUNTIM ZEMĪTIM – 60

Guntis Zemītis dzimis 1955. gada 13. jūnijā Jelgavā. Arheoloģisko izrakumu lauka darbu skolu jubilārs izgājis Jāņa Graudoņa (1913–2005) vadītajos izrakumos Turaidas pilī. No 1979. līdz 1982. gadam G. Zemītis
strādājis Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Beidzis LU Vēstures
un filozofijas fakultāti, 1983. gadā sācis strādāt Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā, kuru vadījis no 1986. līdz 1999. gadam. Šajā laikā viņš
pievērsies ornamenta un simbolu izpētei, par ko 1995. gadā saņēmis vēstures
doktora grādu. Jāatzīmē, ka G. Zemīša zinātniskās intereses sniedzas pāri disertācijas tēmas robežām un iekļauj plašu 9.–13. gadsimta vēstures problemātikas loku. Iznākušas vairākas G. Zemīša zinātniskās publikācijas un grāmata “Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē” (2004) par lībiešu, zemgaļu
un kuršu reliģiskiem uzskatiem, tirdznieciskiem sakariem, kā arī atsevišķām
senlietu grupām. Šie pētījumi lielā mērā balstās uz G. Zemīša vadīto arheoloģisko izrakumu rezultātiem. Sevišķi atzīmējami 1986.–1996. gadā veiktie
pētījumi Daugmales pilskalna arheoloģiskajā kompleksā.
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1999. gadā G. Zemītis uzsāka darbu Latvijas vēstures institūtā un vadīja
vairākus nozīmīgus grantus un projektus (pašlaik jubilāra vadībā tiek realizēta Valsts pētījumu programma “Letonika – Latvijas vēsture, valoda,
kultūra, vērtības”). Kopš 2008. gada viņš ieņem institūta direktora amatu.
Paralēli šim darbam G. Zemītis pasniedz Biznesa augstskolā Turība, kur izstrādājis mācību līdzekli tiesību vēsturē (Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. Rīga, 2003) un 2011. gadā ievēlēts par profesoru.
Par zinātniskiem sasniegumiem, veiksmīgu administratīvu darbību un citiem ieguldījumiem Latvijas valsts attīstībā G. Zemītis ir
apbalvots ar Barikāžu piemiņas zīmi, Izglītības un zinātnes ministrijas
balvu un Ministru kabineta balvu. 2014. gadā G. Zemītis ievēlēts par
Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli.
Sveicam jubilāru apaļajā dzimšanas dienā un vēlam arī turpmāk tikpat
aktīvu un nenogurstošu darbu zinātnes laukā.

Roberts Spirģis
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