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H. Strods

LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA

UN LATVIEŠU ZEMNIEKI

18. GS. BEIGĀS UN 19. GS. PIRMAJĀ PUSĒ

1. Pāreja no feodāli dzimtbūtnieciskās uz kapitālis-
tisko lauksaimniecību nebija iespējama bez vecās lauk-

saimniecības tehnikas pilnveidošanas un jaunu lauk-

saimniecības darba un transporta rīku ieviešanas, bez

pārejas uz mašīnu tehniku. Izšķiroša nozīme šajā teh-

nikas pilnveidošanas procesā bija lauksaimniecības

tehnikas enerģētiskās bāzes attīstībai, kas izpaudās
pārejā no darba rīkiem, kurus darbināja cilvēks, uz tā-

diem rīkiem, kuru darbināšanai izmantoja dzīvnieku

darbaspēku, un dzīvnieku darbaspēka nomaiņā ar me-

hānisku enerģiju.
2. Lauksaimniecības tehnikas enerģētiskās bāzes at-

tīstība Latvijā aplūkojamajā laikmetā raksturojās ar

zirgu vilkmes — ģēpeļu ieviešanu un izplatīšanos
1796—1855. g. Laikam no 1856. līdz 1890. g. rakstu-
rīga jau tvaika lokomobīļu ieviešana un izplatīšanas,
bet pec 1890. g. lauksaimniecībā sākās iekšdedzes dzi-

nēju izmantošanas periods.
3. Lauksaimniecības mehanizācijas process Latvijā

notika trīs galvenajos veidos: a) lauksaimniecības ma-

šīnu un darba rīku konstruēšanā un ražošanā vietējās
manufaktūrās vn N fabrikās, b) lauksaimniecības darba

rīku un mašīnu ievešanā no kapitālistiski vairāk attīs-

tītam ārvalstīm, c) lauksaimniecības darba rīku un

mašīnu konstruēšanā un būvēšanā zemnieku sētās, lauku
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amatnieku darbnīcās. Kaut arī visas šīs trīs lauksaim-

niecības tehnikas attīstības jomas bija savstarpēji sais-

tītas un progress vai atpalicība vienā ietekmēja stā-

vokli divās citās jomās, tomēr iespējama katra minētā

lauksaimniecības mehanizācijas veida analīze un tā no-

zīmes noskaidrošana lauksaimniecības progresā.
4. Ja agrākā historiogrāfija pievērsa vērību galveno-

kārt pirmajiem diviem no šeit minētajiem lauksaimnie-

cības tehnikas pilnveidošanas ceļiem, tad pēdējo divu

gadu desmitu pētījumi ļauj analizēt arī trešo tās uzla-

bošanas veidu un izteikt šajā sakarā dažus vispārinā-

jumus. Šādai analīzei arī veltīts šis referāts.

5. Latviešu zemnieku mēģinājumi izmantot lauksaim-

niecībā vēja un ūdens dzinējspēku sadūrās ar muiž-

nieku privilēģijām un cieta neveiksmi. Tā, Snapju muižā

(Irlavas pagastā) vēl 1855. g. Kurzemes muižniecības

komisija lika nekavējoši nojaukt zemnieka Jaunzema

izbūvētās nelielās vējdzirnavas, iekasējot no viņa soda

naudu — 40 rbļ. sudrabā. Tāpēc zemnieku un lauku

amatnieku devums lauksaimniecības tehnikas pilnvei--
došanā izpaudās galvenokārt veco darba rīku tipu piln-
veidošanā un jaunu tipu ieviešanā, cilvēka enerģijas
aizstāšanā ar zirgu enerģiju, ieviešot primitīvās mašī-

nas.

6. Lauksaimniecības tehnikas uzlabojumi, kuru iero-

sinātāji bija no latviešu darba tautas vidus cēlušies

izgudrotāji un kuri novērojami sevišķi 19. gs. pirmajā
pusē, augšminētajā «ģēpeļu periodā», izpaudās trīs gal-
venajās formās:

a) tradicionālo lauksaimniecības darba rīku ražīguma
celšanā, tos uzlabojot (spīļu arkla uzlabošanas mēģi-

nājumi, t. s. Kurzemes spīļu arkls, rāmju ecēšas ar

dzelzs tapām, J. Krēsliņa kultivators v. c);
b) cilvēka un zirga darbaspēka izmantošanas efekti-

vitātes celšanā, konstruējot vai atdarinot citur noska-

tītus darba rīkus, primitīvas ierīces vai mašīnas (ma-
zais prūsītis — «buciņš», linu mīstījamā un kulstāmā

mašīna, Pūriņa rati labības transportam v. c);

c) lauksaimniecības tehnikas uzlabošanā, pateicoties
izgudrojumiem un atdarinājumiem, kuru rezultātā cil-

vēka darbaspēku aizstāja zirgu darbaspēks (kuļamais
bluķis un kuļamās mašīnas, kas veidotas no kuļamo
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bluķu sistēmām, pašgatavotas koka ku]mašīnas ar koka

ģēpeļiem, pļaujmašīnas v. c). Lielākās daļas uzlabo-

jumu un izgudrojumu autori bija lauku kokamatnieki

un lauku kalēji.
7. No latviešu tautas vidus cēlušos izgudrotāju lomu

lauksaimniecības tehnikas pilnveidošanā negatīvi ietek-

mēja divi apstākļi. Vispirmām kārtām jāievēro, ka lauk-

saimniecības tehnikas izmantošana muižu klaušu saim-

niecībā ne vien liedza iespēju parādīt jaunās tehnikas

priekšrocības, bet pat padarīja šo tehniku pavisam ne-

efektīvu, jo klaušinieki bieži bojāja to. Otrkārt, no ze-

mākajām šķirām cēlušos izgudrotāju lomu lauksaimnie-

cības mehanizācijā mazināja šo cilvēku tehniskās atjau-
tības lielā neatbilstība tālaika iespējām organizēt viņu
izgudrojumu masveida pielietošanu ražošanas procesā
un ieviest tos lauksaimniecībā. Tomēr minētie piemēri

nepārprotami rāda, ka latviešu tautai tās iespēju robe-

žās bija aktīva loma lauksaimniecības tehnikas pilnvei-
došanā.

8. Lauksaimniecības tehnikas izmaiņas, kas notika

18. gs. beigās un 19. gs. pirmajā pusē, 19. gs. vidū

spieda pārveidot tradicionālās, simtiem gadu pastāvo-
šās darba metodes un paņēmienus, spieda apmācīt
laukstrādniekus, lai tie prastu izmantot jauno tehniku.

Vispārējās izglītības attīstībai, zemnieku noskaņošanai
skolu apmeklēšanai, lauksaimniecības literatūras publi-

zemniekiem un speciālo lauksaimniecības un

laukstrādnieku skolu izveidei bija liela nozīme jaunās
tehnikas efektivitātes celšanā.

I. Priedīte

ROKAS DZIRNAVAS, TO TIPI, IZMANTOŠANA

UN IZPLATĪBA LATVIJĀ 19. GS. OTRAJĀ PUSĒ

1. Viens no mazāk pētītajiem jautājumiem Latvijas
etnogrāfija ir jautājums par dzirnavām, to skaitā rokas

dzirnavām. Tie nedaudzie autori, kā P. Ārends, A. Bī-

lenšteins v. c, kas savos darbos pieminējuši rokas dzir-

navas, galvenokārt aprobežojas ar to vispārēju aprak-
stu, atstājot pilnīgi neskartu jautājumu par rokas dzir-
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navu tipoloģiju un attīstību. Šā referāta autore izman-

tojusi savos pētījumos Latvijas PSR Vēstures muzeja

etnogrāfijas nodaļas arhīvā atrastos un 1969. un

1970. g. ekspedīcijās savāktos materiālus. Tie papildi-
nāti ar zinātniskajā literatūrā atrastajām ziņām.

2. Zemnieku saimniecībām Latvijā 19. gs. otrajā pusē

pārejot uz intensīvu lauksaimniecību, blakus samērā

plašai ūdens un vēja dzirnavu izmantošanai ievērojama
nozīme graudu malšanā šajās saimniecībās joprojām
vēl bija rokas dzirnavām. Kā zināms, zemnieku (tur-
klāt tikai turīgo) saimniecībās vēja un ūdens dzirnavas

parādījās tikai 19. gs. 80. gados, bet uz muižu dzirna-

vām zemnieki veda malt tikai daļu labības, jo malšanas

maksa tajās bija caurmērā augsta. Rokas dzirnavas va-

jadzēja izmantot arī tad, kad, trūkstot vējam vai ūde-

nim, vēja vai ūdens dzirnavas nestrādāja vai arī kad

uz tām nevarēja aizbraukt slikto ceļu dēļ.
3. Aplūkojamajā laika posmā rokas dzirnavas Lat-

vijā sastāvēja no diviem dzirnakmeņiem — apakšējā
nekustīgā un augšējā, kas griezās ap vertikālu asi.

Vertikālā ass bija izlaista caur apakšējā akmens centru.

Akmeņu vidējais diametrs bija 40—50 cm, biezums —

11—13 cm. Graudus bēra tā saucamajā acī, kuras

diametrs parasti bija 10—12 cm. Dzirnakmeņus grieza

ar īsu vai garu rokturi — milnu. Sastopamas kā iebū-

vētās, tā pārvietojamās rokas dzirnavas. Pirmajām
miltu tvertnei bija taisnstūra vai trīsstūra forma, otra-

jām tā bija kvadrātveidīga vai pēc izskata atgādināja
muciņu.

4. Lai gan pēc savas formas rokas dzirnavas bija vi- ļ
sai vienveidīgas, to konstruktīvajos risinājumos tomēr

bija vērojamas zināmas atšķirības, kuras noteica ma-

luma rupjuma regulēšanai izmantojamās ierīces. Atka-

rībā no tā, kā dzirnavās izveidots augšējā dzirnakmens

pacelšanas mehānisms smalkāka vai rupjāka maluma

iegūšanai, var izdalīt divus rokas dzirnavu tipus, ku-ļ
riem raksturīgas šādas pazīmes: a) dzirnakmens pacel-.
šana ar auklas palīdzību; b) dzirnakmens pacelšana ar;

ķīļu palīdzību. (Bez šiem tipiem Latvijā 19. gs. otrajā:

pusē atsevišķos gadījumos vēl varēja sastapt arī vecāko

rokas dzirnavu veidu, kuram nav maluma regulējatnās
ierīces.) Līdzīgas maluma rupjuma regulējamās ierīces



7

raksturīgas arī Lietuvas austrumu daļai, Baltkrievijai
un Igaunijai. Izdalot rokas dzirnavu tipus atkarībā no

augšējā dzirnakmens pacelšanas mehānisma izvieto-

juma, iespējams izsekot kā rokas dzirnavu attīstībai,
tā arī izplatībai, ievērojot to vecāko un jaunāko veidu.

5. Abu minēto rokas dzirnavu tipu izplatība Latvijā
saistās ar noteiktiem apgabaliem. Pirmais tips izplatīts
Austrumvidzemē, Latgalē, Augšzemē, tāpat ap Rucavu,
otrais — Kurzemē, Zemgalē, Ziemeļvidzemē.

6. Aplūkojamajā laika posmā — 19. gs. otrajā pusē —

Latvijā pārsvarā bija rokas dzirnavas ar garo milnu,

īsais rokturis bija sastopams visai reti (Kurzemē un

Ziemeļvidzemē). Pie augšējā dzirnakmens rokturi pie-

stiprināja ar stīpas un klucīša palīdzību. Daudzveidī-

gāki bija roktura piestiprināšanas paņēmieni pie gries-
tiem vai sienas. Spriežot pēc pašlaik savāktā materiāla,
roktura piestiprināšanas veidi nebija saistīti ar kāda

noteikta rajona tradīcijām. Jādomā, ka tos noteica dzir-

navu novietojums telpā un griestu augstums.
7. Zināmas atšķirības vērojamas arī rokas dzirnavu

novietojumā. Pētāmajā laika posmā tās atradās gan

dzīvojamā mājā, gan saimniecības ēkās un to piebūvēs
(attiecīgo telpu tad sauca par maltuvi, maļamo kam-

bari, dzirnu kambari, dzirnu kaktu). Līdz 19. gs. vidum

maltuvi cēla arī kā īpašu ēku; šādas maltuves visilgāk
saglabājās Vidzemē, kur tās vietumis varēja atrast arī
19. gs. otrajā pusē.

8. Rokas dzirnavu novietojuma veidu un maluma re-

gulējamo ierīču lokālā izplatība savstarpēji nesakrīt, jo
katru no tiem noteica savi cēloņi.

9. Vēlākajā laikā — 19. un 20. gs. mijā — rokas
dzirnavu konstrukcijā Latvijā nav saskatāmas nekādas

izmaiņas, izņemot tikai izmantotā dzelzs daudzuma pa-
lielināšanos: Tā, augšējā dzirnakmens koka stīpu aiz-

vietoja ar dzelzs stīpu, pacelšanas mehānismā auklu un

koka tapiņu aizstāja ar dzelzs stienīti un skrūvi.

10. Rokas dzirnavu izmantošana Latvijā 19. gs. ot-

rajā puse bija visai atšķirīga dažādos etnogrāfiskajos
apgabalos. Tā, Kurzemē un Zemgalē to lietošana mai-

zes labības malšanai izbeidzas ievērojami ātrāk nekā

Austrumvidzemē un Latgalē. Šī atšķirība izskaidrojama
ar minēto apgabalu sociālekonomiskajiem apstākļiem.
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V. Sedovs

PLESKAVAS NOVADA PILSKALNI

1. 1970. g. pabeigta pilskalnu apzināšana Pleskavas

novadā. Te reģistrēts vairāk nekā 100 dažādu tipu un

dažādu laiku nocietinātu punktu. To sistematizācijas

rezultātā noskaidrojās Pleskavas novada seno nocieti- ļ
nāto apmetņu vēsture.

2. Visagrākie no konstatētajiem pilskalniem attieci-

nāmi uz agro dzelzs laikmetu. Tie visi koncentrējas pē-
tāmā apgabala dienvidu daļā — Veļikajas upes augš-
tecē un Sebežas ezeru novadā. Šie pilskalni iedalāmi

trīs tipos: a) izolētos pauguros ierīkotās dzīvesvietās,

ko labi sargā dabiskais reljefs un kas nav nocietinātas

ar mākslīgi celtiem vaļņiem un grāvjiem; b) zemes ra-

gos vai izolētos pauguros situētās dzīvesvietās, kas no

lēzenās puses nocietinātas ar valni un grāvi; c) pils-
kalnos, ko no vienas vai divām pusēm norobežo vairāki

vaļņi un grāvji. Spriežot pēc materiālās kultūras at-

lieku rakstura, visi šie pilskalni pieder Dņepras—Dau-
gavas kultūrai, kuras areālā iekļaujas Polockas —Viteb-

skas apgabals gar Daugavu un Smoļenskas Piedņepras
novads. Vissenākie no aplūkojamajiem pieminekļiem ir

pirmā tipa pilskalni, jaunākie — trešā tipa. Tādējādi

pilskalnu tipoloģija atspoguļo to hronoloģisko evolū-

ciju.
3. Ziemeļos no Veļikajas augšteces un Sebežas eze-

riem — Veļikajas vidus- un lejteces baseinā — agrajā
dzelzs laikmetā pilskalni nav celti. Tālaika iedzīvotāji
acīmredzot mituši atklātās apmetnēs. Šā perioda ap- i

metnes te līdz šim gan nav pētītas, bet tās zināmas

tālāk uz austrumiem, piemēram, pie Mstas upes. Kera-
mika ar tekstiliju nospiedumu Veļikajas vidus- un lej-
tecē konstatēta tikai Pleskavas pilskalna izrakumos.
Tomēr nav skaidrs, vai agrajā dzelzs laikmetā tur pa-
stāvējusi nocietināta dzīvesvieta vai arī agro viduslaiku

Pleskava izauga agrākā ciema vietā.

4. Nākošais pilskalnu celšanas periods Pleskavas zeļ

mēs attiecas uz m. ē. I gadu tūkstoša pēdējiem gad-
simtiem. Slāvi, kas te apmetās I gadu tūkstoša vidū,

dzīvoja tikai ciemos. Pirmie nocietinātie pilskalni radu-
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sies 8. gs. — liekas, Pleskavas kriviču cilts apvienības
noformēšanas laikā. Kriviču kapu pieminekļi — garie

uzkalniņi — Pleskavas zemēs izplatīti nevienmērīgi.
Viens no to blīvākās koncentrācijas rajoniem konsta-

tēts Veļikajas lejtecē un ap Pleskavas ezerā ietekoša-

jām mazām upītēm. Te atrodas vissenākie un paši lie-

lākie šā tipa uzkalniņi. Šajā apvidū fiksēti vairāki m. ē.

I gadu tūkstoša otrās puses nocietinātie punkti.
5. Šā rajona centrs bija pazīstamais Truvora pils-

kalns Starij Izborskā. Tas atrodas augstā zemes ragā,
un no lēzenās puses to sargā valnis un grāvis. Nocie-

tinājums celts 8.—9. gs. Liekas, Izborskas pilskalns
bija Pleskavas kriviču centrs. Tā apkārtnē atrodas vai-

rāki senie kapulauki.
Ap 10—30 km attālumā no Izborskas ap to konsta-

tēti vairāki nocietināti punkti, kas acīmredzot bija pa-

redzēti šī kriviču novada aizsardzībai. Viens no tiem —

Barohnovskojes pilskalns 18 km uz dienvidiem no

Izborskas — celts augstā paugurā (paliksnī) netālu no

Smoļino ezera. Otrais pilskalns atrodas 15 km uz zie-

meļrietumiem no Izborskas Mitkovicu ciema tuvumā,

trešais — pie Gorodiščes ciema Pimžas upes krastā

(24 km uz ziemeļiem no Izborskas), ceturtais — 12 km

uz ziemeļiem no Izborskas pie Ļezgu ciema. Visiem

šiem pilskalniem nav kultūras slāņa. Tie bija patvēruma
vietas iedzīvotājiem, kas mita ciemos, un, liekas, at-

balsta punkti, kas sedza cilts centru no rietumiem. Pils-

kalni — patvēruma vietas ir arī aprakstāmā Pleskavas
kriviču apgabala austrumu perifērijā (Boļšoje Krpu-
kovo, Luņevščina). Šā apgabala centrā 8.-9. gs. celti
Kamno un Pleskavas pilskalni, kas bija Pleskavas kri-

viču amatniecības un tirdzniecības centri.
6. Otrs garo uzkalniņu koncentrācijas rajons ir Se-

bežas ezeru novads ar tam piegulošajām Veļikajas
augšteces zemēm. Arī te atklāti vairāki aplūkotajiem
pilskalniem līdzīgi pilskalni — patvēruma vietas. Tomēr
Izborskai līdzīgas nocietinātas dzīvesvietas šai rajonā
nav, tapec pilskalnu — patvēruma vietu izvietojumā kāda

noteikta sistēma nav vērojama. Acīmredzot šos pils-
kalnus ka patvēruma vietas izmantoja apkārtnes iedzī-

votāji.
7. Pleskavas zemē pavisam nav pilskalnu.— feodāļu
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piļu-muižu. Acīmredzot vietējā feodālā aristokrātija

bija sakoncentrēta pašā Pleskavas pilsētā, tāpat kā tas

bija Novgorodā.
8. Dažādās Pleskavas novada vietās konstatēti m. ē.

I gadu tūkstoša beigu un II gadu tūkstoša sākuma kulta

pilskalni. Tie visi pieder pie apaļo pilskalnu — svētnīcu

tipa un Celti purvainās zemienēs. Dažos no tiem līdz

pat mūsu gadsimta 20. gadiem pulcējās jaunatne pava-

sara un rudens svētkos. Pēc uzbūves pilskalni — svēt-

nīcas atgādina Perinās svētnīcu, tiem līdzīgi atrodami

dažādās vietās Piedņeprā, pie Pripjates upes un rie-

tumslāvu zemēs.

9. Visvēlākie pilskalni Pleskavas novadā datējami ar

13.—15. gs. Tie ir Pleskavas zemju un pilsētas atbalsta

punkti. Visiem tiem konstatējami augsti riņķveida vaļņi

un dziļi grāvji, bet dažkārt arī sarežģītāki nocietinā-

jumi. Tipiski šā laika pilskalni ir Krasnija (Krasnogo-

rodskoje), Voronoča, Opočka v. c.

J. Graudonis

GAUJAS LEJTECES APGABALA UZKALNIŅKAPI
UN DAŽI ETNISKĀS VĒSTURES JAUTĀJUMI

1. Gaujas lejteces apgabalā no Murjāņiem līdz Si-

guldas apvidum lielākām grupām konstatējami kapu
uzkalniņi (Krimuldas «Priedes», Krimuldas Jaunā kap-
sēta, «Liepenes», Sigulda), ko, atbilstoši rakstīto avotu

ziņām par šī apgabala iedzīvotājiem 13. gs., pētnieki
vienprātīgi atzīst par lībiešu 11.—13. gs. senkapiem.
Tajā pašā novadā Gaujas senlejas krastos pa vienam

(Sējas «Vīlētāji», Krimuldas «Liepenes») vai nelielām

grupām (Vangažu «Melkerti», Krimuldas Jaunā kap-

sēta) atrodami citi kapu uzkalniņi, ko tautā sauc par

«batariņiem». Latvijas etniskās vēstures skaidrojumam
nozīmīgi ir noteikt šo pieminekļu hronoloģiju un et-

nisko piederību.
2. «Batariņu» tipa uzkalniņkapi pētīti 19. gs. beigās

(A. Buhholcs, L. Srēders, R. Hausmans v. c.) un arī

jaunākajā laikā (Ā. Karnups, 1945.; J. Graudonis,

1970.). Tiem raksturīgi skelctkapi un ugunskapi R—A
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virzienā orientētos akmeņu šķirstos vai arī bez tiem.

Uzkalniņu uzbūvē nozīmīgs elements ir akmeņu riņķi;
dažkārt no mazākiem akmeņiem izkrautā lokā nolikti

lielāki granīta bluķi (Melkertu 1. uzkalniņā — debess

pušu virzienā). Uzbērumus veido ar pelniem un sīkām

oglītēm jauktas gaišas smiltis. Ugunsritu pēdas atklā-

tas pie apbedījumiem un arī uzkalniņu pamatā.
3. Uzkalniņā pie Sējas «Klintsdzirnavām» kapā at-

rada ar 9.—8. gs. p. m. ē. datējamu šķēpa galu. Jaunās

muižas uzkalniņā ar m. ē. 4. gs. datējamā sievietes kapā

bijis nolikts kakla riņķis ar koniskiem galiem, aproce

ar segmenta griezuma loku, dzelzs kaplis v. c. Vairāki

uzkalniņi ar bezpiedevu kapiem akmeņu šķirstos vai

bez tiem radušies I gadu tūkstotī p. m. ē., pie Krimul-
das Jaunās kapsētas pētītais — m. ē. sākumā. Mel-

kertu uzkalniņa apakšējā daļa attiecināma uz I gadu
tūkstoti p. m. ē., bet augšējā atrasti m. ē. 3.—5./6. gs.

priekšmeti. Tas viss nozīmē, ka «batariņu» tipa uzkal-

niņi uzbērti I gadu tūkstotī p. m. ē. vai pašā m. ē. sā-

kumā, daži datējami ar m. ē. I gadu tūkstoša pirmo

pusi. So uzkalniņu izveide un apbedīšanas tradīcijas
apliecina vienas kultūras nepārtrauktu attīstību, domā-

jams, arī vienas etniskās grupas eksistenci šo piemi-
nekļu izplatības apgabalā.

4. Mūsu gadsimta 30. gados izveidojās uzskats, ka

līdz m. ē. sākumam dienvidos no Daugavas dzīvojuši
balti, bet ziemeļos no tās, arī Gaujas lejteces novadā, —

somi; ziemeļos no Daugavas balti nokļuvuši ar jaunu
iekarotāju vilni tikai m. ē. sākumā. So uzskatu daži

pētnieki (V. Leugass, V. Sedovs v. c.) atbalsta vēl

tagad. Arheoloģiskos materiālus pārvērtējot, izteiktas

domas, ka Gaujas lejteces «batariņu» tipa uzkalniņi
pieder baltu etniskajai grupai (Ed. Sturms, 1950.;
J

L Graudonis, 1966., 1967.; E. Tenisons, 1968.). To pie-
rada plašāks Latvijas vidusdaļas pieminekļu apskats.

5. Ar II gadu tūkstoša p. m. ē. beigām un I gadu
tūkstoti p. m. ē. datējamie līdzenie kapi Lielupes ba-

seina un Daugavas kreisā krasta novadā (Īslīces Zie-

doņskola, Katlakalna Ķivutkalns, Ābeļu Raganukalns),
spriežot pēc apbedīšanas tradīcijām, pēc paralēlēm Ne-

munas augšteces apgabalā, arī pēc kapu piedevām, at-

zīstami par baltu etniskās grupas kapsētām. Daugavas
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labējā krasta uzkalniņkapiem ar apbedījumiem vairākos

stāvos (Salaspils «Vējstūri» un «Reznes», Pļaviņu

«Kalnieši») tuvākās paralēles atrodamas Vislas ba-

seina baltu teritorijā. Atradumi — sirdsveida krama

bulta, švīkātā un gludā keramika, lauskas ar auklas

ornamentu, bronzas spirāle, dzintara dubultpoga un

bronzas koniskās pogas, kapu konstrukciju un apbedī-

jumu raksturs arī šīs nekropoles ļauj atzīt par baltu

pieminekļiem. Ar šiem kapulaukiem daļēji vienlaicīgās
nocietinātās apmetnes Tērvetē, Klaņģukalnā, Vīna-

kalnā, Ķivutkalnā švīkātā keramika v. c. atradumi, tā-

pat celtniecības tradīcijas raksturo kā baltu dzīves-

vietas.

Ziemeļvidzemē tajā pašā laikā atrodami krasi atšķi-

rīgie somu cilšu pieminekļi, no kuriem visplašāk pētīti
Limbažu «Buļļumuižas» uzkalniņkapi. Tiem raksturīgi

skeletkapi un ugunskapi Z—D virzienā orientētos ak-

meņu šķirstos uzkalniņos ar blīvu akmeņu segumu. Uz

pamatzemes celtās kapu konstrukcijas savieno nere-

gulārs akmeņu blīvējums.
6. «Batariņu» tipa kapu konstrukcijas, apbedījumu

R—A orientācija, arī atrasto senlietu formas liecina,
ka šie pieminekļi Gaujas lejteces novadā saistāmi ar

baltiem. Kapulauku un dzīvesvietu izpēte liek secināt,
ka I gadu tūkstotī p. m. ē. un m. ē. I gadu tūkstoša

pirmajā pusē Gaujas un Daugavas lejteces apgabalā
dzīvojuši baltu etniskajai grupai piederīgi iedzīvotāji.
Somu cilšu apdzīvotā teritorija konstatējama Vidzemes

paugurājā ziemeļos no Gaujas lejteces līdzenuma. Tas

pierādāms arī ar valodniecības materiālu. Dažas laus-

kas ar tekstiliju iespiedumu virsmā (Klaņģukalns, Ķi-

vutkalns, Ķenteskalns) var būt liecība par kontaktiem

ar somu iedzīvotājiem. Sakarus, bet ne citu etnisku
vienību eksistenci, apliecina arī pētītajā apgabalā at-

rastie dzintara, krama un bronzas priekšmeti, tāpat
Lužicas kultūras elementi Ķivutkalnā keramikā.

Domājams, ka līdzenie kapi, uzkalniņi ar vairākstāvu

apbedījumiem un «batariņu» tipa pieminekļi pārstāv
vienas kultūras lokālus variantus, kam, iespējams, ir

arī nelielas hronoloģiskas atšķirības. I gadu tūkstoša

p. m. ē. un m. ē. I gadu tūkstoša pirmās puses somu

cilšu pieminekļu aplūkojamajā rajonā nav.
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I. Loze

AUKLAS KERAMIKAS KULTŪRA LATVIJĀ

1. Jautājums par auklas keramikas kultūru Latvijas

teritorijā vēl nav speciāli apskatīts, lai gan tam pieskā-
rusies vairāki zinātnieki (H. Moora, 1952.; L. Jānitss,

1959.). Auklas keramikas kultūras pieminekļu pētnie-
cība Latvijā līdz šim bija saistāma ar Ed. Šturma

vārdu, kurš vēl 1936. g. izstrādāja akmens cirvju tipo-

loģiju, bet 1946. g. publicēja materiālus par pētījumiem
Garozas Ruteniekos — pirmajā zināmajā auklas kera-

mikas apmetnē Latvijā.
2. Latvijas PSR teritorijā, izņemot Garozas Rute-

niekus un Lejasbitēnus, nav raksturīgas apmetnes ar

tīru auklas keramikas kompleksu. Šī keramika sasto-

pama vēlā, retāk attīstītā neolīta pieminekļos, kur tā

veido nelielu procentu no visas keramikas. Latvijā pa-

visam ir zināmi 16 pieminekļi ar auklas keramiku, no

kuriem 8 ir vēlā neolīta apmetnes, 5 — apmetnes, kuru

apdzīvotības beigu posms attiecināms uz vēlo neolītu,
bet 3 ir savrupatradumu vietas. Vēlā neolīta apmetnes
ir atklātas Lubānas ezera apkārtnē (Abora I, Asne I,
Eiņi un Lagaža), Daugavas upes krastā (Lejasbitēni),
Lielupes krastā (Vārnaskrogs), lecavas upītes tiešā

tuvumā (Garozas Rutenieki), kā arī Imulas upītes
krastā (Matkules Tojāti). Attīstītā neolīta apmetnēs
(Iča, Munči, Lejascīskas, Purciems C, Sārnate) auklas

keramika ir konstatēta nesalīdzināmi mazākā skaitā.

Savrupatradumu vietas ir zināmas Malmutas upes

grīva un Smaudžos Lubānas zemienē, kā arī Dvietes

upe.
3. Auklas keramikas kultūras nesējiem piederoši ka-

pulauki līdz šim nav konstatēti, ir zināmi tikai atse-

apbedījumi neolīta apmetnēs un kapulaukos. Tā,
vairāki šādi apbedījumi atklāti Aboras apmetnē
(I. Loze, 1968., 1971.), Kreiču kapulaukā (F. Zagor-
skis, 1961.). Domājams, ka apbedījums bijis konstatēts

arī vēl pirms Lielā Tēvijas kara izdarītajos izrakumos

Garozas Rutenieku vēlā neolīta apmetnē (Ed. Šturms,
1946.).

4. Auklas keramikas kultūrai Latvijā ir raksturīgi
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vairāku formu trauki: kausi ar iegrieztu skujveida orna-

mentu, podi ar auklas vai līnijveida horizontālām jos-
lām gar kakla daļu, kā arī podi ar vienu vai divām

rindām valnīšu zem kakla. Trauki izgatavoti no māla

masas ar smilts vai smalkas grants piejaukumu, tiem

ir plakani dibeni un mazāk vai va-irāk spēcīgi izliekta

mala ar S veida profilējumu. Sastopami arī trauki ar

cilindrveida kaklu un lodveida ķermeni.
5. Auklas keramikas kultūras inventārā ietilpst ak-

mens, krama un dzintara izstrādājumi. Šai kultūrai ir

raksturīgi akmens kaujas cirvji ar kāta caurumu, kuri

pieder galvenokārt laivas cirvju tipam, lai gan zināmi

ari citas formas cirvji. Līdz šim apmetnēs (Abora I,

Eiņi, Lagaža, Rutenieki) atrasti tikai nedaudzi cirvji,
vairāk to ir iegūts savrupatradumos visā Latvijas teri-

torijā (Ed. Šturms, 1936.; L. Vankina, 1967.).
Krama rīku starpā izšķirami trīsstūrveida un sirds-

veida bultu gali, bultu un šķēpu gali ar kājiņu, iega-
reni, regulāras formas kasīkļi ar divām vai trim darba

malām, gari kasīkļi — naži (t. s. dubultrīki), kā arī

kalti (biezpietes un plānpietes). Krama inventārs, izņe-
mot kaltus, atrasts galvenokārt apmetnēs.

Dzintara izstrādājumu vidū izdalāmi apjomīgi dari-

nāti iegarenas formas piekariņi, atslēgveida piekariņi
ar īpatnēju, tā dēvēto L veida caurumu urbumu, kā ari

cilindrveida krelles un apaļās un četrstūrainās pogas
ar V veida urbumu.

6. Auklas keramikas kultūras, nesēju ienākšana Lat-

vijas teritorijā, spriežot pēc atradumu stratigrāfiskā
izvietojuma vēlā neolīta apmetņu kompleksos (īpaši
Lubānas zemienē), attiecināma uz II gadu tūkstoša

p. m. ē. sākumu. Palinoloģiski šī kultūra datējama ar

subboreālo klimatisko periodu. Absolūtie datējumi pēc
Aboras I apmetnes (Lubānas zemiene) materiāliem —

3870±70 gadu (paraugs JIE-671) un 3860±100 gadu
(paraugs JIE-749) — liecina, ka auklas keramikas ne-

sēji Lubānas zemienē varēja uzturēties laikā starp 2000.

un 1850. g. p. m. ē.

7. Līdz šim ir izteiktas dažādas domas par Latvijas
auklas keramikas pieminekļu piederību tai vai citai šīs

kultūras grupai Austrumbaltijā. Pēc dažu arheologu

uzskatiem, Latvijas un Igaunijas auklas keramikas
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pieminekļi veido vienu, bet Lietuvas un Kaļiņingradas
apgabala — otru grupu (R. Rimantiene, 1962.). Citi

pētnieki pašā Latvijā izdala divas auklas keramikas

pieminekļu grupas — dienvidrietumu, kas līdzīgi Ka-

ļiņingradas apgabala pieminekļiem, un dienvidaustrumu

(L. Vankina, 1964.). Ir arī izteiktas domas, ka Latvijas
austrumu daļas pieminekļi ir radniecīgi Igaunijas dien-

vidaustrumu daļas pieminekļiem un tāpēc veido ar

tiem vienu kultūrgrupu (L. Jānitss, 1970.). Pēdējo tēzi

nevar noliegt, tomēr nevar pievienoties citai L. Jānitsa

domai, proti, ka Igaunijas auklas keramikas kultūras

pieminekļi dalāmi ziemeļu un dienvidu grupā, — jo vi-

siem šīs kultūras pieminekļiem Igaunijā raksturīgi tā

dēvētie Karlovas tipa cirvji, kas turklāt pēdējā laikā

atrasti arī Austrumlatvijas apmetnēs (Abora I), tā ka

acīmredzot šo cirvju izplatības dienvidu robeža meklē-

jama ārpus Igaunijas PSR. Var pieņemt, ka Latvijas
austrumu daļas auklas keramikas kultūras pieminekļi
ir radniecīgi ne tikai Igaunijas dienvidaustrumu daļas,
bet arī ziemeļu daļas pieminekļiem. Tāpēc jādomā, ka

kultūras tuvība ir meklējama daudz lielākā teritorijā —

proti, starp Somu jūras līča dienvidu piekrasti zieme-

ļos un Daugavas dienvidos.
8. Jautājums par Latvijas un līdz ar to Austrumbal-

tijas teritorijai raksturīgās auklas keramikas kultūras

ģenētiskajiem sakariem ir skatīts vairākkārt. Tā, daži

pētnieki domā, ka šī kultūra ģenētiski ir saistīta ar Vi-

dusdņepras kultūras apgabalu (H. Moora, 1958.). Citi

pieņem, ka Latvijā senākie kaujas cirvji ir tuvi Balti-

jas juras dienvidaustrumu piekrastē atrastajiem, bet

Igaunijas vietējo tipu cirvjiem ir radniecība ar Fatja-
novas un Vidusdņepras kultūras cirvjiem (L. Jānitss,
1959.). Domājams, ka šajā sakarībā lielāka uzmanība
būtu pievēršama keramikas analīzei, kā uz to norāda

Ed. Sturms (1958.). Podi ar valnīšiem zem kakla, kas

raksturīgi gan Latvijas, gan arī Igaunija.- auklas kera-
mikas kultūras pieminekļiem, bet it sevišķi Somijas
pieminekļiem (T. Edgrens, 1970.), nav raksturīgi Vi-

dusdņepras kultūrai, bet gan tā dēvētajai Haffkiisten-
kultur (L. Kiliāns, 1955.). Tāpēc šīs kultūras ģenētiskie
sakari meklējami ne vien dienvidaustrumu, bet arī dien-

vidrietumu virzienā.
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J. Daiga

DOLES RAUŠU KALĒJA DEPOZĪTS

1. 1970. g. lībiešu ciema vietas izrakumos Doles Rau-

šos 7,5 m no Daugavas kraujas 60 cm dziļumā uz pa-

matzemes atrasts dzelzs priekšmetu depozīts. Šī vieta

senatnē bijusi intensīvi apdzīvota, tomēr depozīts sa-

glabājies netraucētā veidā. Visi tajā ietilpstošie 40

priekšmeti ārkārtīgi rūpīgi un pārdomāti sakārtoti kādā

vienkoča šķirstiņā, gar malām un galos liekot smagā-

kos priekšmetus, vidū trauslākos. Tā, malās atradās

garās lūškas un caurumsiši, zem tām — cirvji, ga-

los — lielie veseri, lakta, svaru bumba, masīvās važas,

vidū — kāpslis, «kaķis», dzelzs plāksne, virspusē —

bezmēns, zirglietu apkaluma plāksnītes.
2. Depozīta priekšmetus grupējot, var izdalīt vairā-

kus to kompleksus — kalēja instrumentus, kokapstrā-
des darba rīkus, zemkopja darba rīkus, zirglietas, iedzī-

ves priekšmetus un tirdzniecības piederumus.

Kalēja darba rīku komplekts ir viens no vērtīgāka-
jiem un izrakumos reti sastopamiem atradumiem. To

skaitā ir lakta, 2 lūškas, 3 veseri, 3 caurumsiši. Laktai

ir kvadrātveida darba virsma (115x115 mm) ar nelielu

ragu vienā stūrī, laktas augstums — 160 mm, svars —

6,5 kg. Līdzīga, tikai ar garāku pēdu, bija Kokmuižas

I depozīta lakta (5. 'gs.). Lūškas (garums — 475 mm)
ir dažādas: vienas — kricu, ar plati pavērtiem galiem,
otras — kalēja, ar īsiem strupiem galiem un apļveida
caurumu starp tiem, kuras noderēja arī caurumsišu vai

cirtņu saturēšanai. Paralēles šīm lūškām zināmas Ikš-

ķilē (J. Graudoņa 1969. g. izrakumi) un citur. Lielākais

veseris (1,8 kg) ir parastas formas, tas paredzēts lielu

priekšmetu kalšanai, mazākais veseris (0,5 kg) ar ne-

parasti šauru pietu noderēja mazāku priekšmetu kalša-

nai un veidošanai. Depozītā esošo trešo veserīti

(150 g), kas ir ļoti plāns, ar paplatu, asu vienu galu
un noapaļotu otru un laikam bijis metāla kātā, varēja
izmantot sīku priekšmetu apdarei, ari kā cirtni un mazu

akmens lietu (galodu v. c.) apdarei. Pirmo reizi atrasts

ļoti masīvs un garš caurumsitis (garums — 280 mm,

diametrs —38 un 15 mm, sitamā virsma — 45X41 mm).
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Otrs caurumsitis vai cirtnis ir korozijas bojāts (ga-

rums — 145, diametrs — 23,5 mm). Pats mazākais cau-

rumsitis ir veserīša formas, bez kāta cauruma (ga-
rums — 92 mm, svars —' 200 g); darba gals tam četr-

stūra (15,5X22 mm).
3. Kokapstrādei — dobuļošanai, ieciršanai — derēja

vesercērte, ar ļoti labi veidotu pietu un apaļu kāta cau-

rumu. Cērte ilgstoši lietota, tāpēc uzskatāma par paša
kalēja darba rīku. Lielākam šaurasmens cirvim

(svars — 1,3 kg) ir plakans piets, abpusēji pieia sānu

pagarinājumi un izliekta mugura. Arī mazākam cirvim

(1,025 kg) ir pieta segas pagarinājums kāta pusē un

izliekta mugura. Cirvji attiecināmi uz laiku ap 11. gs.
Namdara iezīmējamais instruments ar diviem zariem —

«kaķis» (kaķētiem pakšiem) — zināms jau no Ķentes-
kalna, Tērvetes, Kokneses izrakumiem. Depozītā atra-

dās arī taisnleņķa kabe, nagla un kniede ar rombisku

plāksnīti.
4. Zemkopja darba rīkus pārstāv 4 sirpji, kas pieder

pie līko sirpju tipa. Viens no sirpjiem ļoti līdzīgs Ķen-
teskalnā atrastajam, pārējiem paralēles ir Mārtiņsalā.
Visi sirpji nav vienādi, tie iedalās 3 apakšgrupās. Tri-

jiem sirpjiem ir iekalta rene un zobiņi. Sirpjiem ir bi-

juši koka kāti. Paralēles šāda veida rīkiem, sākot ar

10. gs., ir arī Krievzemes, Polijas, Somijas un citos ma-

teriālos. \

5. ledzīves priekšmetiem pieskaitāmas divas dzelzs

plakanas osas ar kāšveida galiem, kuras varēja lietot
vara katliem vai koka spaiņiem. Latvijas materiālos

sadas osas sastopamas reti, paralēles zināmas Salas-

pilī, Ikšķilē. Kubiskā piekaramā atslēga pārstāv pieka-
ramo atslēgu agrāko tipu. Līdzīgas atslēgas atrastas

ari starp kapu piedevām Vampeniešu, Mežotnes centra
v. c. 10.—11. gS

. kapulaukos.
6. Bezmēns un svaru bumbas ir tirdzniecības piede-

rumi. Kadā veidā tos izmantojis kalējs, nav droši zi-

nāms. Viss bezmēna komplekts Latvijā atrasts pirmo
reizi. Bezmēna ass ir apaļa griezuma, stienis — bez

iedaļām. Vienā galā ir kustīgi piekniedētas 3 cilpas,
divas no tām iekārts pa plakanam dzelzs riņķim, bet
treša, liekas, paredzēta dzelzs kāsim, kas pārklāts ar

bronzu un izrotāts. Saglabājies arī rokturis, liekas, no

2-459
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tā paša bezmēna. Svaru bumbas ir bikoniskas, viena

(ar kāsi) — 2,26 kg, otra — 1,3 kg smaga. Līdzīgsļ
bezmēns Novgorodā atrasts 11. gs. pirmās puses slānī.ļ

7. Priekšmetu skaita ziņā vislielākā ir zirglietu pie-l
derumu grupa. Tajā ietilpst dzelzs kāpslis, 2 krustveida,
apkalumi, dažādas siksnu apkalumu figūrveida plāksnī-
tes (dažām apsudrabojuma pēdas), 9 dzelzs zvārguļi
ar krusta šķēlumu. Paralēles sastopamas Lietuvas unļ
Igaunijas materiālos, tomēr īpatnības liecina par to, kaļ
tas viss ir vietējā kalēja darbs. Zirgu pinekļu saslēgša4
nai varbūt izmantoja arī kubisko atslēgu un trīs smagoj
dzelzs važu komplektus.

8. Aprakstītais depozīts ir amatnieka — kalēja darba

rīku un gatavās produkcijas noguldījums zemē. Sirpji,
osas, zirglietas, ieskaitot važas, namdara rīki darinātit

individuālajiem pasūtītājiem. Bezmēnu kalējs varēja
lietot arī pats, bet tas varēja būt arī nodots viņam labo-

šanā. Katrā ziņā bezmēns 10.—11. gs. bija reta unļ
dārga lieta un piederēja tikai turīgākajām personām.!
Acīmredzot visu šo mantu kā lielāko vērtību briesmuj
brīdī zemē noracis pats lībiešu ciema kalējs, jādomā,l
ap 11. gs. otro pusi, pie kam viņš un viņa tuvinieki būs

gājuši bojā. Kalēja darba rīki atrasti arī 3. gs. kapā
Rucavas Mazkatužos, bet 5. gs. kalēja darba rīki pār-
stāvēti divos Kokmuižas depozītos. Atsevišķus kalēju
darba 'rīkus atrod reizēm pilskalnos. Raušos atrastais

depozīts paver iespējas risināt dažādus jautājumus par

11. gs. sociāli ekonomiskajiem apstākļiem lībiešu apdzī-
votajos Daugavas lejteces apgabalos.

9. Šeit aplūkotais kalēja depozīts Raušos ir jau ot-

rais, — pirmais-atrasts 1969. g. apmetnes austrumu

daļā, VIII laukumā, 20—25 cm lielā pamatzemes bed-

rītē, kur blīvi novietoti fragmentāri dzelzs priekšmeti:
lemesis, sirpja vai izkapts daļa, 2 cirvju pieti, stienītis,

rotkaļa cirtnis, šķēpa (?) gala uzmava, 3 ledus pieši
(zirga), 47 naglas un 220 kniedes vai to daļas. Šis

pirmais depozīts pēc senlietu formām datējams ar

13. gs. Tas arī varētu būt kalēja materiāla un produk-
cijas noglabājums. Acīmredzot dzelzs kā metāls jeb-
kādā veidā uzskatīta par vērtību, kas jāglabā.

10. Abos Raušu depozītos bijuši vairāki tādi priekš-
meti, kuri pēc dzīvesvietu pētījumiem pazīstami maz.
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bet senkapos Latvijā vai nu vispār nav atrasti, vai arī

sastopami ļoti reti. Raušu depozīti ne vien sniedz labu

ieskatu lībiešu materiālajā kultūrā, bet ar sava satura

daudzveidību palīdz arheologiem noteikt vienlaicīgas

parādības. Depozīts parāda kalēja produkcijas asorti-

mentu: cirvjus, sirpjus, «kaķi», zirglietas, dzelzs važas,

naglas, kniedes un cemmes. Cirvju un sirpju darināšana

bija sarežģīta, jo asmeņiem vajadzēja tēraudu, kas bija
jāsacementē vai jāsametina ar dzelzi. Zirglietu apka-
lumi un šikie rotājumi savukārt prasīja no kalēja juve-
liera meistarību.

R. Deņisova

ANTROPOLOĢISKIE TIPI LATVIJAS TERITORIJĀ

m. ē. II GADU TŪKSTOTĪ UN TO ĢENĒZE

1. M. ē. II gadu tūkstoša sākumā un pirmajā pusē
dažādās etniskās vienības Latvijas teritorijā uzrāda visai

izteiktas atšķirības kranioloģiskajā materiālā. Sajā pe-
riodā antropoloģisko tipu izplatība vēl stiprā mērā sa-

krīt ar etniskajām robežām.

Antropoloģiskajiem tipiem šajā laikā viskrasākās at-

šķirības ir sejas platuma (11 mm) un galvaskausa ga-
ruma (9,3 mm) un platuma (6,7 mm) izmēros. Bez tam

iedzīvotāju vidū ar visplatākajām sejām (137—139 mm)
sastopam arī cilvēkus ar pavājinātu horizontālo sejas
profilējumu un vājāk izvirzītu degunu ar zemāku de-

guna sakni, kas nav raksturīgs antropoloģiskajiem ti-

piem ar šaurākām sejām.
Vadoties pēc sejas platuma, kas II gadu tūkstoša

sakuma Latvijas teritorijā variē ļoti stipri (128,3—
139,2 mm), var izdalīt trīs antropoloģiskos tipus: ar

loti platu, vidēji platu un samērā šauru seju.

_

Antropoloģiskajam tipam ar loti platu seju rakstu-

rīga mezokrānā galvaskausa forma, vidēji augsta un

ieplakana seja. Tas bija izplatīts uz ziemeļiem no Rē-
zeknes un Ludzas un uz austrumiem no Jaunpiebalgas.
Otrais antropoloģiskais tips, ar vidēji platu, samērā

augstu labi profilētu seju un dolihokrānu galvaskausa
formu, izplatīts galvenokārt Latgalē, īpaši tās dienvi-

2»
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dos, kā arī Vidzemē. Jādomā, ka II gadu tūkstoša sā-:i
kumā līdzīgs antropoloģiskais tips bija izplatīts arih

Kurzemes dienvidos. Trešais, šaursejainais tips ieda-ļr
lāms divos apakštipos — ar mezokrāno un dolihokrānq<
galvaskausa formu. Šaursejainais mezokrānais apakš4T

tips II gadu tūkstoša sākumā sastopams starp Rietumj;
vidzemes un, jādomā, arī Ziemeļkurzemes iedzīvotāj

jiem, bet dolihokrānais šaursejainais apakštips — starp[(
Augšzemes un Zemgales iedzīvotājiem.

2. Nākošajā periodā — m. ē. II gadu tūkstoša otrajā),
pusē — antropoloģisko pazīmju variācija krietni mazßj
nās. Starpība sejas platumā vairs nepārsniedz 6,5
arī starpība galvaskausa garuma (6,00 mm) un pla-|(
turna (4,5 mm) izmēros kļuvusi mazāka. Tātad II gaduh
tūkstoša otrajā pusē atšķirība starp antropoloģiskajiem!
tipiem izteikta vājāk. Tas izskaidrojams gan ar latviešuj
tautības konsolidācijas procesa straujo attīstību, gan;

ar izmaiņām brahikefalizācijas iespaidā.
Tomēr arī šajā periodā diferencējošā loma pieder se-

jas platumam. Spriežot pēc šīs pazīmes, II gadu tūkj
stoša otrajā pusē Latvijas teritorijā saskatāmi tie paši!
antropoloģiskie tipi, kuri konstatēti iepriekšējā periodā.;
ledzīvotājiem ar visplatākām sejām Latvijas teritorijā
joprojām paliek raksturīgs pavājinātais sejas profilē-!
jums. Visšaurākās sejas sastopamas Ziemeļkurzemē unļ
Ziemeļrietiimvidzemē.

3. Konstatētajiem antropoloģiskajiem tipiem Latvijasjt
teritorijā ir visai dažāda izcelsme.

tipam ar ļoti platu seju (Ziemeļaustrumlatvijā) pirm-i
sākumi meklējami vēlajā mezolītā vai agrajā neolītā i
Tuvākas paralēles tam atrodamas dienvidaustrumos,i
Vēlāk Latvijas ziemeļaustrumi gan pēc antropoloģis-ļ
kiem, gan arheoloģiskiem datiem (L. Jānitss, S. Laulā),
vairākus gadu tūkstošus ir cieši saistīti ar austrumieml

un ziemeļaustrumiem. Pateicoties šiem ciešajiem saka-s

riem ar austrumiem, šeit platsejainajam tipam veido-ļ

jās pavājinātais sejas profilējums.
Saursejainā antropoloģiskā tipa ģenēzē, kurš m. ē.l

II gadu tūkstotī lokalizēts Ziemeļkurzemē un Rietum-ļ
vidzemē, vēl paliek daudz neskaidra. Ir pamats domāti

ka šā tipa sākotnējam variantam bija daudz platākas
seja un tas pēc izcelšanās bija radniecīgs iepriekšējam
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tipam. Vēlāk, ap II un I gadu tūkstoša p. m. ē. miju,

ļšis platsejainais, ar ieplakanu seju antropoloģiskais
[tips uz dienvidiem un dienvidaustrumiem no Rīgas jū-

ļras līča izbaudīja gracilā antropoloģiskā tipa ar šauru

[seju lielu iespaidu. Rezultātā šeit veidojās šaursejainais
mezokrānais tips, kurš m. ē. II gadu tūkstotī izplatīts
Ziemeļkurzemē un Rietumvidzemē.

Dolihokrānais masīvais antropoloģiskais tips ar vi-

ļdēji platu seju, kurš m. ē. II gadu tūkstotī Latvijas PSR

Iteritorijā dominē, bet bez citu elementu piejaukuma sa-

Jstopams galvenokārt tās dienvidos, Latvijā izplatās ti-

ļkai II gadu tūkstoša p. m. ē. sākumā. Vēlāk, pateico-
ļties šī tipa pārstāvju atkārtotai ieplūšanai no dienvi-

diem un dienvidaustrumiem, tā īpatsvars aizvien palie-
linās.

V. Derums

PAR LATVIJAS PIRMIEDZĪVOTĀJU

VESELĪBAS STĀVOKLI

VĒLAJĀ MEZOLITĀ UN AGRAJĀ NEOLĪTĀ

(pec F. Zagorska Zvejnieku kapulauka izrakumu

materiāla)

1. Latvijas pirmiedzīvotājiem bija labi attīstīta ķer-
meņa uzbūve. Viņu locekļu, sevišķi kāju, kauliem bija
stipri izteiktas muskuļu piestiprināšanās vietas. Tas

novērojams vairākiem Zvejnieku kapulauka skeletiem
(no 15., 35., 47., 179., 192. v. c. kapiem). Sī kaulu īpat-
nība, kas ir lielas fiziskars piepūles rezultāts, jāuzskata
par funkcionālās adaptācijas izteiksmi. Sevišķi tas jā-
attiecina uz kājām. Arī locekļu kaulu iekšējā arhitek-
tonika — spongiozo plāksnīšu novietošanās un to

skaits — nedaudz atšķiras, salīdzinot ar mūsdienu cil-

vēku kauliem. Tā, piemēram, spongiozās plāksnītes jeb
ta dēvētas «spēka līnijas» novērojamas gūžu kaulu kak-

liņu iekšējā un arī ārējā malā, kamēr mūsdienu cilvē-
kiem šīs plāksnītes bieži vien ārējā malā nav novēro-
jamas. Tāpat pirmiedzīvotāju gūžu kaulu kompaktais
slānītis ir nedaudz biezāks nekā tagadējiem cilvēkiem.
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Šādas kaulu uzbūves īpatnības padarīja tos stiprākus
un izturīgākus, pasargājot no varbūtējiem traumatis-

kiem bojājumiem. Tādēļ seniem cilvēkiem, pēc pasaules;
literatūras datiem, gandrīz nav novēroti gūžas kaulaļ
kakliņa lūzumi, kamēr tagad šādi lūzumi sastopami
visbiežāk.

2. Senajiem Latvijas iedzīvotājiem bijuši arī lab

attīstīti žokļi ar stipri izteiktām kožamo un gremojami!
muskuļu piestiprināšanās vietām. Tas labi novērojams

pie apakšējiem žokļiem. Šo žokļu īpatnību noteica žokļu

stiprā nodarbināšana, lietojot rupju barību. Bez tam arļ
zobu trūde (caries) bijusi reti novērojama slimība. Toj
mēr jau dažiem Latvijas pirmiedzīvotājiem no Zvejļ
nieku kapulauka konstatēta zobu trūde (17., 39J,

40. kaps) un pat žokļu osteomielīts jeb kaulu rozt

(39. un 40. kaps).
3. Jau vēlajā mezolītā un agrajā neolītā Latvijas teriļ

torijā dzīvojušajiem cilvēkiem bija bieži sastopamai
distrofiska rakstura locītavu kaulu galu deformāciļ
jas — izkropļojumi jeb deformējošās artrozes. Samēri

bieži atgadījušās arī līdzīgas parādības mugurkaulāji
skriemeļos jeb tā saucamie «radziņi» — deformējoši
spondiloze. Šīs slimības jāuzskata par lielas fiziskās

piepūles sekām. Tās veicinājuši arī daudzie purvi u$

lielie ūdens baseini, kā arī piemērotu dzīvokļu un apj
ģērba trūkums. Šo slimību parādīšanos pie samērā veļ
jauniem Latvijas pirmapdzīvotājiem jāuzskata pa'
kaulu sistēmas priekšlaicīgas novecošanās pazīmi.

4. Bez tam jau pie bērniem novērotas pārciesta raļ
hita pazīmes ar varusveidīgi izliektiem stilbu kaulieiE

(51., 54. v. c. kapi). Konstatēts specifisks strutojoš;
iekaisuma gadījums — atslēgas kaula tuberkulozi

(37. kaps).

Rentgenoloģiski pārbaudot viena skeleta (181. kaps

mugurkaula skriemeļus jostas apvidū un bļodas kaulus

trīs skriemeļos konstatēts varbūtējs vēža metastāze?

gadījums.
5. Novēroti vairāki traumatiski kaulu bojājumi

1) mugurkaula skriemeļu kompresijas lūzumi (58. v

157. kaps), 2) ribas"ievainojums ar bultu (192. kaps)
3) galvaskausa ievainojumi (63. kaps). levainoto indi
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vīdu izveseļošanās ar izteiktu aprētošanos var liecināt

par pielietoto dziedniecību.

6. Pētnieka sevišķu interesi saista skelets no

179. kapa, kas pieder pirms apmēram 5000 gadiem ap-

bedītam cilvēkam. Šim ģindenim konstatēti vairāki kau-

jas ievainojumi: 1) ar metamo ieroci (iespējams,
šķēpu) caururbts krūšu kurvis, pie kam spēcīgā svie-

diena rezultātā krama asmenis iestrēdzis 111 krūšu

skriemeļa priekšpusē, cik vērojams, atlūstot no meta-

mās ierīces koka roktura; 2) jostas apvidus skriemeļa

caurejošs bultas ievainojums; 3) bļodas kaulā 3 apaļi
caurejoši bultas ievainojumi. Visi šie bultas cirtieni

bijuši ļoti spēcīgi, jo caururbti vēdera dobuma orgāni
un tikai pēc tam vēl arī kauls. Nāve iestājusies noasi-

ņojot, ne uz viena no šiem kaulu ievainojumiem nav

konstatējamas dzīšanas pazīmes.
7. Kopsavilkumā jāsaka, ka, lai gan pētītajiem Lat-

vijas pirmiedzīvotājiem bijusi visai spēcīga ķermeņa
uzbūve, viņiem novērotas priekšlaicīgas novecošanās

pazīmes, kā arī vairākas slimības; mirušo vidējais ve-

cums bijis ap 28 gadi. Kaulu reģeneratīvās spējas ievai-

nojumu gadījumos bijušas labas.

J. Apals

IZRAKUMI VECPIEBALGĀ 1970. GADĀ

1. Laikā no 1970. g. 26. jūnija līdz 31. jūlijam Lat-

vijas PSR ZA Vēstures institūta ekspedīcija veica izra-

kumus vēsturisko laiku kapos — Purgaiļu kapsētā
Cēsu raj. Vecpiebalgas c. pad. Kapsēta atrodas kol-

hoza «Alauksts» teritorijā kādā pakalnā blakus Vecpie-
balgas—Cēsu ce]am, 3,3 km uz rietumiem no Cesvaines

pagrieziena. Izrakumus finansēja Smiltenes 8. ceļu
celtniecības rajons.

2. Taisnstūrveida kapsētas platība ir 0,6 ha, tā

orientēta A—R virzienā. Būvdarbu gaitā bija norakts

kapsētas dienvidrietumu stūris, gandrīz visā platībā
ar buldozeru noņemta virskārta un zemju valnis. Izra-

kumu laikā izpētīti 4 laukumi 954 m 2 kopplatībā, atse-

dzot 140 skeletkaDU. ieerūstot 53 monētas, 13 senlietas.
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kranioloģisko un osteoloģisko materiālu no 62 apbedī-
jumiem.

3. Lielākais apbedījumu blīvums — vietām pat trīs

kārtās — bija vērojams kapsētas smilšainajā austrumu

dajā, turpretim mālainajā centrā un rietumu daļā tie

bija izvietoti retāk. Vairums kapu bija ierakti 1,3—

1,6 m dziļumā, taču bija ari seklāki (0,75 m) un dzi-

ļāki (līdz 1,8 m) apbedījumi. Mirušie bija guldīti kapā
atbilstoši kristīgās ticības prasībai — dēļu zārkos an

galvu rietumos; dažu kapu orientācijā gan bija vēro-

jamas novirzes uz ZRR vai DRR. Zārki bija sastipri-
nāti dzelzs naglām, varbūt arī koka tapām.

4. Purgaiļu kapsētā konstatēja veco apbedīšanas tra-

dīciju turpināšanos vēl 18.—19. gs. Trešā daļa apbe-;
dīto (46 kapi) bija ar piedevām, 5 kapos pie skeleta*

atrada sīkas oglītes. Piedevās parasti bija dota viena

monēta — krievu carieņu Annas Ivanovnas, Elizabetes;

Petrovnas un Katrīnas 11, caru Pāvila I un Aleksan-:

dra I valdīšanas gados kaltās deņgas un kapeikas,
zviedru karaļu Kārļa XI un Kārļa XII ēres, Kurzemes

hercoga Ernsta Johana Bīrona graši. Trīs kapos atrada;
arī sudraba un baltmetāla sakausējuma riņķa saktas.l
Numismātiskais materiāls rāda, ka Purgaiļu kapsēta,;
sevišķi tās austrumu daļā, intensīvi izmantota 18. gs.

Nelielā skaitā mirušie šeit apbedīti vēl arī 19. gs. pir-
majā pusē. Kapsētas «iemītnieki» ir vietējie dzimt-

ļaudis.

5. Liela daļa — 42% no atsegtajiem apbedījumiem'
bija bērnu kapi. No šiem bērniem vecumā līdz 1 gadam 1
bija miruši 30%, no 1 līdz 3 gadiem — 27%, no 3 līdzi

9 gadiem — 30%, no 9 līdz 12 gadiem — 13%. Divosj

gadījumos atsedza dubultapbedījumus — jaunu sievieti

ar bērnu un divus bērnus.

6. Izrakumi deva vērtīgu, numismātiski labi datē-

jamu kranioloģisko materiālu latviešu tautas etnoģenē-
zes jautājumu pētījumiem. Tādēļ Purgaiļu kapsētu sa*

glabās, grants ņemšana tajā pārtraukta.
7. Ekspedīcijas laikā atklāja Purgaiļu apmetni, kas|

atrodas pļavā ap 250 m uz dienvidrietumiem no Pur-

gaiļu ciemata. Apmetnes platība — ap 3000 m
2,

kul-

tūras slāņa biezums — no 0,15 līdz 0,5 m. Zondējot
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iegūtas vairākas bezripas keramikas lauskas, konstatē-

tas ogles un deguši akmeņi.
Tika apsekota arī Bricu ezera piekraste rajonā pie

ezera pils, kur zondējuma rakumos domājamā uzejas
vietā — dambī — atrasta bezripas keramikas lauska.

Z. Apaļa

IZRAKUMI LEIMAŅU «AUGSTAJOS KAPOS»

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta arheoloģiskā
ekspedīcija no 1970. g. 1. augusta līdz 15. septembrim
strādāja Augšzemē, veicot izrakumus vēsturisko laiku

kapsētā — tā dēvētajos «Augstajos kapos» Jēkabpils
raj. Kalna c. pad. kolhoza «Stars» teritorijā. «Augstie
kapi» atrodas Bebrenes—Biržu ceļa malā 2 km uz rie-

tumiem no Leimaņu ciema centra uz iegarena, stāva

paugura. Izrakumus finansēja 6. ceļu celtniecības ra-

jons.
2. Kapsētas kopplatība ir ap 2000 m

2.

Izrakumu gaitā
520 m 2 lielā platībā izpētīti 189 skeletkapi, iegūstot
546 senlietas, to skaitā 177 savrupatradumus. Šāds

savrupatradumu daudzums liecina par kapsētas ilg-
stošu izmantošanu — ierīkojot jaunus apbedījumus,
agrākie bieži sapostīti; apbedījumi sapostīti arī pirmā
pasaules kara laikā, kapsētas ziemeļu pusē rokot tran-

šeju. Kapsētas pirmsākumi attiecināmi uz 15. un 16. gs.

miju. Visintensīvāk tā izmantota 17. gs., lai gan te tur-

pināja apbedīt cilvēkus arī 18. gs. (8 kapi) un 19. gs.
(14 kapi).

3. Vairums apbedījumu orientēti kristīgām kapsētām

pieņemtajā RA virzienā. Dažiem atsevišķiem apbedīju-
miem vērojama ZR—DA un DA—ZR, vienam pat A—R

orientācija. Mirušie guldīti bluķa, retāk — dēļu zārkos,
kas ierakti 0,3—1,5 m dziļumā.

4. Pretēji Purgaiļu kapsētai «Augstajos kapos» no-

vērojams, ka apbedīšanas tradīcijās visai ilgu laiku no-

zīmīga loma bijusi senajām rituāla ceremonijām. Kapu
bedrēs bieži vērojamas oglītes, konstatēta rituāla uguns-
kura vieta, kurā atrada 17. gs. sudraba monētu. Apbe-
dījumos un kapu teritorijā uzieti glazētu un neglazētu
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māla trauku fragmenti un atsevišķas lauskas. Dažos

gadījumos zem mirušā galvas liktas pirts slotas.

5. Gandrīz visos kapos bija piedevas, pa lielākajai
daļai sīknauda: Zviedrijas karalienes Kristīnes (1632. —

1654.) un karaļa Kārļa XI (1660.—1697.) Rīgā kaltie

sudraba šiliņi un Lietuvas lielkņaza Jāņa Kazimira

(1648. —1668.) vara šiliņi. No senākām monētām mi-

nami Tērbatas bīskapa Johana II Bertkova (1473. —

1485.) artigs, Livonijas ordeņa mestra Johana Freitāga
fon Loringhofena (1483.—1494.) Cēsu, mestra Hermaņa
Brigeneja (1535.—1549.) Rīgas, mestra Valtera Ple-

tenberga (1494. —1535.) Rīgas v. c. šiliņi. Parasti kapā
bija liktas viena vai divas monētas, bet 16. kapā atrada

astoņas.
No pārējām piedevām raksturīgākās ir mazās, apa-

ļās riņķa saktiņas krekla saspraušanai, kas darinātas

no sudraba, un alvas vai sudraba sirdsveida saktiņas.
īpaši atzīmējama kāda lielāka izmēra sudraba sirds-

veida sakta ar sešām krāsaina stikla «acīm» (74. kaps).
Kapu inventāru papildina atrastie dzelzs naži, šķilta-

vas, krama gabaliņi, māla, kā arī ar bronzu apkaltu
koka pīpju galviņas v. c.

6. Kā interesantākais atzīmējams 19. apbedījums.
Sievietei kapā bija dota līdz virpota, ornamentēta kaula

adatu kārba un bronzas adata, dzelzs nazis, riņķis,
bronzas pakavsakta ar pogu galiem, vara monēta. Tipo-

loģiski šo apbedījumu varētu ierindot agrāko apbedī-
jumu skaitā, taču zem saktas atrastais Jāņa Kazimira

šiliņš liek datēt kapu ar 17. gs. vidu.

7. Izrakumos iegūtais materiāls rāda, ka, neraugo-
ties uz kristīgās ticības ietekmi, dažos Latvijas nova-

dos pat līdz 19. gs. pirmajai pusei saglabājušies senie

ticējumi un ar tiem saistītās apbedīšanas tradīcijas.
Bagātīgais kranioloģiskais materiāls, ko precizē numis-

mātikas dati, tiks izmantots latviešu tautas etnoģenēzes
jautājumu pētīšanai.

8. Pēc izrakumiem «Augsto kapu» teritoriju nolīdzi-

nāja, saglabājot tikai ap 5 m platu joslu dienvidu pusē.
lepretim «Kastaņiem» (Leimaņu c. pad.), atsedzoties

kādai viduslaiku dzīvesvietai, tumšajā mītņu zemē at-

rada glazētas un neglazētas ripas keramikas lauskas,

dzīvnieku kaulu fragmentus, degušus akmeņus.
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M. Atgāzis

MEŽOTNES ARHEOLOĢISKĀS

EKSPEDĪCIJAS DARBS 1970. GADĀ

Latvijas PSR ZA Vēstures institūta ekspedīcija
1970. g. turpināja izrakumus Mežotnes senpilsētā un

Mežotnes centra kapulaukā. Izrakumus finansēja
10. ceļu celtniecības rajons un Mežotnes selekcijas
izmēģinājumu saimniecība.

I. MEŽOTNES CENTRA SENKAPI

1. Pirmās senlietas Mežotnes centra kapulaukā iegū-
tas 1851. g. «Pie muižas rijas», kur tagad ir darbnīcas,
1895. g. pārbaudes izrakumus izdarīja V. Sizovs. Šķiet,
ka senlietu atradumu vietas ļoti vispārīgais apzīmē-
jums — Mežotnes muiža (Mesothen) —un arī tas apstāk-
lis, ka vēlāk atklāts otrs Mežotnes kapulauks, Lielupes
kreisajā krastā (V. Ģintera izrakumi 1938.—1939. g.),
bijuši galvenie cēloņi, kādēļ turpmākajos gados ob-

jekts nav ievērots. Senkapi daudz cietuši 1964.—1969. g.
celtniecības darbos, sevišķi, būvējot garāžu. 1969. g.

ekspedīcija izpētīja divus, bet 1970. g., sakarā ar kana-

lizācijas vada rakšanu, — 88 kapus.
2. Mežotnes centra kapulauks atrodas Lielupes la-

bējā krastā un aizņem aptuveni 200X300 m lielu pla-
tību senlejas nogāzē un līdzenā laukā gar upi, kurš

pavasara palos parasti applūst. Tieši pretim kapulau-
kam Lielupes kreisajā krastā paceļas Mežotnes pils-
kalns. 1969.—1970. g. atsegtie apbedījumi atradās 200—

300 m attālumā no pilskalna.
3. Kapulauks pieder pie līdzeno skeletkapu tipa. At-

segtie apbedījumi attiecas uz 8.—11. gs., bet vienu va-

rētu datēt ar 12. gs. Šajos gadsimtos kapulauks audzis

virzienā no D uz Z.

4. No 90 kapiem netraucēti vai arī tikai nedaudz pos-
tīti bija aptuveni trešā daļa. Kapu bedres raktas sa-

mērā blīvi viena pie otras un parasti izvietotas rindās,
kuras stiepjas aptuveni D—Z virzienā. Spriežot pēc
koka paliekām dažos kapos, mirušie guldīti zārkos —

domājams, vienkočos. Apbedījumu dziļums — 40—
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-125 cm. Vīrieši ierakti nedaudz dziļāk par tajā pašā
laikā apbedītām sievietēm, bet bērni — seklāk par pie-
augušajiem.

5. Sieviešu apbedījumi orientēti ar galvu uz R, vī-

riešu — pretējā virzienā. Bērnu kapu virziens nav tik

noteikts kā pieaugušo. Kapulauka dienvidu nomalē at-

segta apbedījumu grupa ar Z—D un pretēju orientā-

ciju.
6. Sieviešu kapos dots līdz sirpjveida nazis, īlens un

kaplis. Vīriešu kapos līdzās mirušajiem ar smaiļiem
labā pusē pie galvas novietoti šķēpi, parasti divi, retāk

viens, vienā gadījumā — trīs. Pieaugušo vīriešu kapos
parasts darba rīks un ierocis ir šaurasmens vai plat-
asmens cirvis (pēdējais parādās 10. gs. beigās vai ap

1000.g.). No cērtamajiem ieročiem vēl minami 8.—9. gs.

raksturīgie īsie platie vienasmens zobeni jeb kaujas
naži. 10.—11. gs. tos nomaina īsie šaurie vienasmens

zobeni, kas nēsāti ar bronzu apkaltās ādas makstīs.

Tās piestiprināja pie jostām, kas bija rotātas ar bron-

zas (vienā gadījumā — alvas) apkalumiem un spirā-
līšu bārkstu un piekaru pušķiem. Naži sastopami kā

vīriešu kapos, tā arī (retāk) sieviešu apbedījumos.
Divos vīriešu kapos, kas datējami ar 10. gs. beigām vai

laiku ap 1000. g., atrasts uzmavas kalts.

7. No rotām 8.—9. gs. kapos atrastas maza vai vidēja
izmēra bronzas trijstūradatas, kuru galvas vairākos

gadījumos greznotas ar sudraba platējumu. Sieviešu

kapos tās sastop pa divām, dažkārt kopā ar važiņām,
vīriešu kapos — pa vienai. Atrastas arī dzelzs spieķ-
adatas. Bronzas riņķadatas iegūtas 8.—11. gs. apbe-
dījumos. 10. un 11. gs. sieviešu kapos atrastas krust-

adatas ar lielām, plakanām, apaļām ripām (dažkārt ro-

tātas ar sudraba platējumu un koniskām cepurītēm),
dzelzs rotadatas ar apaļu plāksnes galvu, bronzas rot-

adatas ar ažūru rozetes galvu. Šīs rotadatas ar važi-

ņām, važturiem, važiņu dalītājiem un piekariņiem veido

krūšu važiņrotu. Nozīmīgs ir 71. kapā iegūtais pieka-
riņš: tas liets vienā formā ar analoģisku piekariņu, kas

atrasts Mežotnes pilskalna vaļņa iekšējā nogāzē 4. slānī

(12. gs.).
8. Reta ir 8. gs. vīriešu kapa atrastā sudraba stopa

sakta ar magoņgalvu galiem. Agrākā pakavsakta at-
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rasta 9. gs. apbedījumā. 10. gs. un 11. gs. sākuma vī-

riešu kapiem raksturīgas lielas, masīvas pakavsaktas
ar daudzskaldņotiem vai redžu galiem un skaldņotu
loku. Sieviešu kapos šajā laikā dominē rotadatas, taču

atrod arī plāksnes saktas un sīkas pakavsaktas.
9. 10.—11. gs. apbedījumi devuši piecus kakla riņķu

veidus. Tos sastop sieviešu, zēnu un atsevišķos gadī-
jumos — vīriešu kapos. Tāpat kā citos zemgaļu kapu-

laukos, izplatītākie ir kakla riņķi ar cilpas un ķāšu ga-
liem un kakla riņķi ar kruķu galiem. No pēdējiem izvei-

dojušies vairākkārtīgie kakla riņķi. Kakla rotas darinā-

tas arī no bronzas spirālītēm, dzintara un stikla krel-

lēm. Tomēr kreļļu rotas nav tik iecienītas un greznas
kā lībietēm un latgalietēm.

10. Sieviešu kapi devuši divus aproču veidus — spi-

rālaproces, kas bijušas lietošanā visu kapulauka pastā-
vēšanas laiku, un manšetaproces, kas atrastas vienā

8. gs. kapā. Vīriešu kapos aproces sastop reti. Zēna

kapā, kas bijis zīdaiņa vecumā, atrasta «karavīra ap-

roce».

11. Senkapos iegūti bronzas un dzelzs spirālgre-
dzeni. 10.—11. gs. vērojamā paraža nolikt gredzenus
apbedījuma kājgalī tulkojama kā tuvinieku ziedojums
aizgājējam.

12. Izdalās līdzās, vienā rindā guldīti 6 bagāti ap-

bedījumi. 79. un 86. kapā mirušajam doti līdz ieroči,

rotas, kubiskās atslēgas un svariņi ar atsvariņiem.
86. ka Dā vel atrasts piesis, uzmavas kalts, skaldņota
bronzas krelle, 79. kapā — 3 griezti sudraba arābu

dirhemi, no kuriem, pēc numismātes A. Jaņinas atzi-

numa, divi kalti Samanīdu emīru Ismaila

ibn Ahmeda (901.—907. g., Samarkandā) un Nasra ibn

Ahmeda (914.—943. g.) valdīšanas laikā, bet trešais ir

Samanīdu 10. gs. dirhema viltojums. Šai grupai pie-
der arī 2 zēnu kapi, kuros doti līdz ieroči. Apbedījumu
grupa devusi divus skandināviskas cilmes cirvjus un

vēl vienu arābu dirhemu — piekariņu (Samanīdu, Ah-

meda ibn Ismaila, kaltu 911./912. g. Sašā). Šķiet, ka

79. un 86. kapā apbedīti tirgotāji, bet pārējos šīs gru-

pas kapos guldīti viņu radinieki. Pēc senlietām sprie-
žot, kapi ierakti periodā no 950. līdz 1000. g.

13. Hipotētiski var pieņemt, ka Mežotnes centra kapu-
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laukā apbedīti Mežotnes pilskalna iedzīvotāji. Šādam

pieņēmumam par labu runā apbedījumu raksturs,!
brasls Lielupē starp pilskalnu un kapulauku, šo objektu!
tuvums. Tomēr droši to apgalvot nevar otra, kreisajā!
krastā situētā Mežotnes kapulauka (9.—12. gs.) dēļ,|
kas atrodas ap 500 m uz dienvidiem no Mežotnes pils-1
kalna un ap 300 m uz austrumiem no Vīnakalna. lespē-ļ
jams, ka Mežotnes pilskalna iedzīvotāju apbedījumi[
meklējami abos kapulaukos. Lielāku skaidrību varētu!
dot Vīnakalna pētījumi.

14. Apbedīšanas veids un senlietas liecina, ka Me-ļ
žotnes centra senkapos apbedīti zemgaļi. Dažas īpatnī-[
bas šos un citus Austrumzemgales kapulaukus nedaudzi

atšķir no Rietumzemgalē pētītajiem.

11. MEŽOTNES SENPILSĒTA

Pabeigti pētījumi dienvidos no pilskalna (IV lau-j
kums). Sī senpilsētas daļa, kur kultūras slāņa biezums

sasniedz 2 m, apdzīvota 11.—13. gs. Izrakumos un sav-j
rupi senpilsētas dienvidrietumu un ziemeļu sektorā

atrastie priekšmeti (bronzas zvārguļa un zirdziņa figū-
ras atlējumi, veidnes) uzskatāmi liecina par vairākus
rotu darināšanu uz vietas un ļauj izsekot rotkaļu darba,

paņēmieniem.

M. Atgāzis

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU

APZINĀŠANA ZEMGALĒ 1970. GADĀ

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta ekspedīcijž
no 1970. g. 13. līdz 15. maijam veica arheoloģisko pie

minekļu apzināšanu Zemgalē. Pārbaudīti dabā iepriek
sējos gados iegūtie dati par varbūtējiem pieminekļien
un skaidrota to sakarība ar jau agrāk reģistrētajiem
No apskatītajiem 14 pieminekļiem nozīmīgākās ir 3 kon

statētās atklātā tipa apmetnes.
2. Jaunsvirlaukas «Pūcēnos», ap 50—100 rr

no mājām, Lielupes kreisajā krastā apmēram 50X
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100 m platībā vērojama tumšāka augsnes virskārta.

Atrastas bezripas gludās, apmestās, gludinātās un ri-

pas keramikas lauskas, kauli, krama šķilas, . smilšak-

i mens galoda. Kultūras slāņa biezums — 40 cm. Dau-

> dzie dažādu laikmetu arheoloģiskie pieminekļi pretējā
i Lielupes krastā, no kuriem tuvākais ir Salgales Maz-

. graužu agrā feodālisma laika kapulauks, liecina par

ļ senu un nepārtrauktu šī apvidus apdzīvotību.
3. S c s a v a s «L a to s», starp «Rogu» un «Latu» mā-

jām, apmēram 100X150 m lielā platībā konstatēts līdz

i 80 cm biezs kultūras slānis, kas satur sadrupušus gra-

i nītakmeņus. Atrasta bezripas apmestā un kniebtā ke-

\ ramika, graudberzis, smilšakmens galoda, kauli. Tu-

vumā, 1 km attālumā no apmetnes, atrodas Sesavas

Ežu (Kapu Jaunzemu) kapulauks.
4. S c s a v a s «B 1 ū m f c 1 d o s», uz ziemeļiem no mā-

jam uz «Dzintaru» pusi, apmēram 140x150 m lielā pla-
tībā konstatēts šķeltus granītus saturošs, ap 80 cm

biezs kultūras slānis. legūtas bezripas apmestās, knieb-

tas un gludās keramikas lauskas, apmetumi, kauli,
sārņi. Attālumus starp Blūmfeldu un Latu apmetnēm —

1 km.
5. Blūmfeldu un Latu apmetnēs iegūtā keramika rak-

sturīga I gadu tūkstoša otrajai pusei. Sīs apmetnes un

tuvējais Sesavas Ežu vidējā un vēlā dzelzs laikmeta

kapulauks pastāvējuši (vismaz daļēji) vienā laikā. Abas

apmetnes atrodas 0,5 km no Vidusmuižas, kur agrāk
reģistrēts Elku kalns. lespējams, ka šai kulta vietai

ir ļoti senas tradīcijas.

A. Caune

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI VECRĪGĀ,

13. JANVĀRA IELĀ

Ļ Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Rīgas arheo-

loģiskā ekspedīcija no 1970. g. 17. jūnija līdz 1. sep-
tembrim veica izrakumus (100 m 2 platībā) Rīgā,
13. janvāra ielā (grupa 3, grunts 86) jaunceļamas ēkas
vietā. Kultūras slānis zem tagadējā ielas līmeņa sa-

sniedza 4,5—6 m biezumu. Izrakumu gaitā atsedza un
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izpētīja pilsētas pirmās ostas — Rīgas jeb Rīdzenes!
upes pirmatnējo krastu, divos dažādos periodos izbū-

vētas ostas krastmalas un aizbērtās Rīdzenes vidū at-l

stātā novadkanāla malas nostiprinājumus. Pētījumu re-ļ
zultātā iegūtas 270 senlietas, 417 ādas apavu fragmenti,;

pāri par 1000 trauku lausku, ap 2000 osteoloģiskā ma-ļ
teriāla paraugu un no labi saglabājušajamies baļķiem;
ņemti 80 koksnes paraugi dendrohronoloģiskām ana-j
līzēm.

2. Rīdzenes pirmatnējais krasts izrakumu laukumaj
vietā bijis lēzens upes sanestu gaiši pelēku smilšu sēk-ļ
lis. Vietām smiltīs bija vēl vērojamas ūdenszāļu sak-j
nes, izskalotie gliemežvāki, koku skaidas. Sajā slāniļ
atrasts samērā daudz zvejniecības piederumu (priežuļ
mizas, bērza tāss un koka pludiņi, koka tīklu lāpāmieļ
irbuļi, svina tīklu gremds), dzelzs nazis ar koka spalu,!
nelielu koka bļodiņu galdiņi. Uz šo posmu attiecas ariļ

upes gultnē uz pamatzemes atrastie priekšmeti: 11.—ļ
12. gs. damascētā tērauda šķēpa gals, dzelzs nazis arļ
rotātu asmens muguru un lielas stikla krelles frag-f
ments.

3. Pirmā krastmala veidota, iedzenot upes dibenāļ
apaļu un šķeltu ozola pāļu rindu. Pāļi saglabājušies!
1,1—2,5 m garumā, to diametrs — 20—38 cm. Aiz pāļuļ
rindas krastmala paaugstināta, uzpildījumam izman-ļ
tojot dažādus pilsētas atkritumus: koka skaidas, žaga-f

rus, dzīvnieku mēslus, būvgružus. Uzpildījuma slāni?

atrasts sevišķi daudz koka priekšmetu un ādas apavu!
fragmentu. Interesantāko atradumu vidū atzīmējami
seši ar bērza tāsi apšūti kriju vāceļu vāki, kaula sta-;
bules fragments, misiņa skārda rokturis ar iegravētu
cilvēka attēlu, Francijas (15. gs.?) bronzas «skaitīša-

nas feniņš».

Pētāmajā laukumā netika iegūtas senlietas, kas ļautu
precīzi datēt pirmo krasta nostiprinājumu celšanas

laiku. Zem uzpildījuma slāņa upes pirmatnējā gultnē
bija samērā daudz liela izmēra ķieģeļu fragmentu un

dolomīta radžu lausku. Tas liecina, ka krastmala šajā
vietā izbūvēta ne agrāk kā 13. gs., liekas, tikai pēc
pirmā pilsētas nocietinājumu mūra celšanas.

4. Otrā krastmala tika atsegta 3—4 m attālumā no

pirmās, tur, kur upes gultne kļuva dziļāka. Nostipri-
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ļnājumi bija būvēti ļoti masīvi. Sešās rindās cieši citu

[pie cita iedzina 1,5—2 m garus priedes un ozola pāļus,
ļuz tiem trīs rindās guldīja aptēstus priedes guļbaļķus
30—40 cm diametrā. Upes pusē uz malējā guļbaļķa iz-

veidoja trīskārtēju priedes baļķu sienu, kuras priekšā
ik pa 1 —1,5 m iedzina līdz 28 cm resnus priedes pāļus.
Konstrukcijas noturības palielināšanai ap katru priedes
pāli papildus vēl iedzina 3—4 tievākus ozola pāļus.

baļķu siena tika noenkurota ar 2,5—4 m garām
enkursijām. Visas masīvās konstrukcijas platums ir ap
1 m. Tāpat kā būvējot pirmos krasta nocietinājumus,
arī šeit josla starp masīvo būvi un krastu aizpildīta ar

pilsētas atkritumiem un būvgružiem. No atradumiem,
kas saistāmi ar šo celtniecības kompleksu, nozīmīgākie
ir šādi: 3 vilnas cimdi — 2 dūraiņi un 1 pirkstainis,
bronzas burbuļsakta, bronzas karošu kāti, daudzas ne-

lielas māla lejamās formiņas (tīģelīši?), dažādu formu

dzelzs naži (to vidū kāds labi saglabājies duncis ar

koka spalu un koka maksti, kas apkalta ar baltmetāla

rotājumiem), virpota koka šaha figūra, akmens saules-

pulksteņa sagataves, logu stikla svina ietvari ar tajos
nostiprinātām nelielām krāsainām stikla plāksnītēm.

Otrās krastmalas izbūvi pagaidām varētu datēt, ar

16. gs. Koksnes paraugu dendrohronoloģiskā analīze

ļaus šo datējumu precizēt.
5. lerobežotais izrakumu laukums neļāva izpētīt visu

apbūvei paredzēto platību. Daļu būvbedres izraka ar

ekskavatoru. Pētītā izrakumu laukuma galā upes pusē
5—7 m attālumā no otrās krastmalas izdevās konsta-

tēt 17.—18. gs. Rīdzenē izbūvētā novadkanāla nostip-
rinājumus. Novadkanāla sienas šeit veidotas kā verti-

kāli iedzīti pāļi, aiz kuriem likta blīva dēļu siena.

A. Caune

ARHEOLOĢISKIE UZRAUDZĪBAS DARBI

VECRĪGĀ 1970. GADĀ

1970. g. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Rīgas
ekspedīcija veica arheoloģiskas uzraudzības darbus tri-

jos būvobjektos.
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I. RĪGAS CENTRĀLĀ UNIVERSĀLVEIKALA NOLIKTAVAS

BŪVLAUKUMS KALĒJU UN AUDĒJU lELAS STORI

1. 1969. g. noliktavas būvbedre izrakta līdz pamatze-ļ»
mci, līdz a* to izpostīts senākais kultūras slānis)
1970. g. melnas mītņu zemes atsegumus varēja konstaj
tēt būvbedres profilos pret Audēju un Kalēju ielu, 3,5 nļ
zem pašreizējā ielas līmeņa. Spriežot pēc profiliem]
organiskām vielām un koku skaidām bagāts mītņu zel

mes slānis 0,2—0,8 m biezumā klājis visu būvbedres

laukumu zem kādreizējās ēkas pagraba grīdas.
2. Profilā pret Audēju ielu 7 m attālumā no Kalēji!

ielas atsedzās 2 m plats dolomīta radžu mūris — iespēt
jams, pirmās pilsētas nocietinājumu sienas daļa. Mūri

kodols mūrēts ar kaļķu javu, nekārtīgi sametot neregul
lārus lauztus dolomīta akmeņus. Siena celta uz māki

slīgi veidotas pamatnes — māla kārtas, kuras biezumi

neļāva precizēt augstais gruntsūdens līmenis. Sienai

mūrētā pamatnes daļa šai vietā atradusies tikai 0,5 nļ
zem pirmatnējā zemes līmeņa.

3. Celtniecības gaitā būvbedres vidū tika atsegti ai

4X5 m lielas, jau sākotnēji līdz 1 m pamatzemē iedziļ
ļinātas celtnes 3 sienu fragmenti. Tehnisku grūtību dēļ
izdevās fiksēt un izpētīt tikai vienu šīs ēkas stūri -ļ
4 baļķu kārtās. Celtne bijusi būvēta kā guļbūve ne

18—19 cm resniem, nemizotiem priedes baļķiem, grīdas}
tai nav bijis. Ēkas stūri savienoti tā saucamajā krusa

paksī, iecērtot apakšējam guļbaļķim ap 10 cm no gala

puslokveidīgu robu, kurā ievelts nākamā vainaga koksl

pārlaižot arī tam galu pāri sienai ap 10 cm. Melnāļ

mītņu zeme, jaukta ar koku skaidām, bija saglabāju-;
sies 0,5—0,8 m plātā joslā ēkas iekšpusē. Celtni attīrot!

tajā atrada 5 bojātas nelielas koka galdiņu bļodiņas!
viena no tām saglabājusies pilnīgi. Ne keramikas lausj
kas, ne citi priekšmeti netika atrasti.

4. Paplašinot būvbedres izvirzījumu zem Kalēju ielai

3,0—3,5 m dziļumā, konstatēja divus senās ielas sej
gurnus. Apakšējais veidots no B—l28—12 cm resnu āpaļj
koku klāsta, augšējais ir fragmentāri saglabājies šķeltu
koku un planku klāsts.



11. SILTUMTRASES BUVBEDRE PIONIERU LAUKUMĀ

Pionieru laukumā 1970. g. maijā izraka 3 m dziļu
BX9 m lielu būvbedri. Būvbedres profilos tika fiksēti

■5 dažādi zemes līmeņi. Melns, organiskām vielām ba-

gāts kultūras slānis šajā vietā sākās zem 2—2,5 m bie-

;zas būvgružu kārtas. Būvbedres rietumu profilā apmē-
ram 10 m no Rīgas pils Svina torņa 1,8 m dziļumā at-

sedzās 2 m plats un 1,5 m augsts mūra fragments —

kalti dolomīta kvāderi 7 kārtās.

111. TORŅA lELA 21—23—25

Būvlaukumā celtnieki, veicot izmeklēšanas darbus,
izraka šurfus pie Rāmera torņa, kas iekļaujas 13. gs.

celtajā pilsētas nocietinājumu sienā. Torņa ārpuse bijusi
apšūta ar kaltiem dolomīta kvāderiem. Apšuvums frag-
mentāri saglabājies torņa stūrī 7 akmeņu rindu aug-
stumā. Izrokot 1,5 m dziļu šurfu Trokšņa ielas pusē,
atsedza pie pilsētas nocietinājumu sienas piebūvētās
dzīvojamās ēkas pamatus. Nepilnīgi veiktie atsegšanas
darbi neļāva noskaidrot jautājumu, vai Rāmera tornis

pilsētas pusē ir bijis slēgts vai vaļējs.

I. Cimermane

AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI

VILCES KALNAPLĀTERU KAPULAUKĀ

ļ Latvijas PSR Vēstures muzejs 1970. g. jūlijā izdarīja
izrakumus Vilces Kalnaplāteru 16.-17. gs. kapulaukā,
kur pētījumi bija iesākti jau 1966. g. (sk. Zinātn. at-

skaites sesijas referātu tēzes par 1966. g. pētījumiem).
1970. g. izrakumi tika izdarīti uz Latvijas PSR Kultū-

ras ministrijas kolēģijas lēmuma pamata, lai nodroši-

nātu iespējas kapulauka aizņemtās teritorijas saimnie-

ciskai izmantošanai.

i Veicot izrakumus 90 m 2 lielā platība, noskaidrojās,
ka piemineklis grants vākšanas gaita izpostīts un apbe-
dījumi nav saglabājušies. Atlikusī uzkalniņa daļa pār-

353*
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baudīta, norokot to ar buldozeru. Nekādi atradumi;
1970. g. nav iegūti.

Vilces Kalnaplāteru kapulauks no aizsargājamo pieļ;
minekļu saraksta izslēgts.

J. Graudonis

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

IKŠĶILĒ 1970. GADĀ

Turpinot Ogres rajonā Ikšķiles arheoloģijas un arh

tektūras pieminekļu kompleksa pētīšanu, Latvijas PS!

ZA Vēstures institūta arheoloģiskā ekspedīcija 1970.(
veica izrakumus senā Ikšķiles lībiešu ciema un mūr

pils teritorijā.
A. Senā Ikšķiles lībiešu ciema vietā izpētīja 600 rr

lielu laukumu ziemeļos no 1969. g. atsegtās ciema di

ļas. Vienveidīgi melnais kultūras slānis te sniedza

0,7—1,2 m dziļumā, bet bija stipri jaukts ar dažādiei

rakumiem.

1. Celtniecības pēdas saglabājušās ļoti vāji. Tifc

pēc māla klona fragmentiem, pavardu vietām un atn

dumu lielākās koncentrācijas konstatēja 14 celtņu vi<

tas, bet to lielumu un celšanas tehniku droši nosaci

nevarēja. Var domāt, ka dzīvojamās ēkas bijušas celta

guļbūves tehnikā, kāda saimniecības ēka — stabu kor

strukpijā. Dažas celtnes bija līdz 0,30 m iedziļināta
pamatradzēs. Telpu apkurei izmantoti virszemes vi

līdz 0,45 m zemē iedziļināti pavardi ar māla blīvējum

(virszemes) vai akmeņu klāstu (iedziļinātu) pamat;
2. legūtās 225 senlietas datējamas galvenokārt i

12.—14. gs. Atrasts arī ap 1800 māla trauku lausku v

ap 4000 vienību osteoloģiskā materiāla. Šie materiā

liecina, ka Ikšķiles senais ciems pastāvējis vēl arī p<
13. gs. pirmās puses, t. i., pēc vācu iebrucēju nosti]
rināšanās Daugavas lejteces novadā.

3. Ciema iedzīvotāji nodarbojušies ar zemkopību v

lopkopību (izkapšu un sirpju fragmenti, dzirkles, oste<

loģiskais materiāls). Uz zirgu izmantošanu norād

pieši, iemauktu laužņi, pakavi, arī ledus pieši. Mā

amatniecību raksturo atrastie vērpjamo vārpstu skrii
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me|i, linu sukājamais, vertikālo aužamo stāvu atsvari,
slīmesti koka apstrādei, daudzie apstrādātie (griezti,
zāģēti) kauli un ragi. Individuālo zveju apliecina mak-

šķeru āķi. Bultu un šķēpu gali atgādina par ciema iedzī-

votāju līdzdalību militārās sadursmēs. Ikdienas darbam

un dzīvei nepieciešami bija lielākā skaitā atrastie naži,

cilindriskās atslēgas, slēdzenes, ledus pieši, galodas,
kaula ķemmes, rotaļlietas (kaula rūceņi, spēļu kauliņi).
Gredzeni, saktas, krelles, jostu sprādzes, važiņas v. c.

rotas, kaut paviršāk darinātas nekā iepriekšējos perio-
dos, tomēr liecina par ciema iedzīvotāju tieksmi rotā-

ties. Keramika tika gatavota uz podnieka ripas.
B. Senās Ikšķiles mūra pils teritorijas austrumu daļā

atsedza ap 800 m 2 lielu laukumu. Daļa Daugavas stā-

vajam krastam piegulošās pils teritorijas nobrukusi,
palu ūdeņiem izgraužot krastu, tāpēc sākotnējā pils
platība nav nosakāma.

1. Pilsvietas austrumu daļā atsegtie aizsargmūri, tā-

pat te bijušo mūra ēku sienas nopostītas, laužot plien-
akmeņus kaļķu dedzināšanai un celtniecībai. Sienu pa-
mati līdz 2 m augstumam saglabājušies tikai zem blī-

vāka būvgraužu slāņa. Aizsargsienas ziemeļu malā ir

ap 1,15 m, austrumu malā — līdz 1,25 m biezas. Tās

celtas uz pamatradzēm, mūrējot ar kaļķu javu no da-

žāda lieluma neapstrādātiem plienakmeņiem. Divās

vietās zem austrumu gala aizsargsienas izveidotas
ūdens notekas.

2. Laukuma rietumu daļā izpētīja 8,5X5,1 m lielas

celtnes vietu, atklājot tur trīs vienu virs otra gulošus
mala klonus un konstatējot krāsns apkuri un sienām

kaļķu javas apmetumu. Sīs celtnes dienvidu sienai pie-
slēdzās cita, kurā bija saglabājušies kamīna kurtuves
un dūmvada pamati. Otrā celtne bija sapostīta, tās te-

ritorijā jau 16. gs. sākumā ierīkojot kaļķu cepli.
3. Atsegtās pils teritorijas centrā ap 0,8 m biezi

iņuri norobežoja ap 11X16 m lielu, ziemeļu aizsargmū-
rim piegulošu laukumu. Tā vidū atradās ap 7,2X7,2 m

lielas celtnes pamati. Sajā celtnē atsedzās kāpnes un

tam blakus dzīvojamā telpa. Noskaidrojās, ka šis ra-

jons ir 16. gs. rakstītajos avotos minētā kroga vieta.

4. Starp austrumu aizsargsienu un lielās centrālās
celtnes austrumu sienu atklājās savdabīgas krāsns pa-
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mati. Sī krāsns, pie tās pamatradzēs veidots padziļinā-

jums un zem aizsargsienas izmūrētā ūdens noteka no-

rādīja, ka te bijusi kāda saimnieciska rakstura celtni

(pirts?).
5. Pils teritorijas austrumu daļā, ceļot mūra sienas

vienā vietā pārrakta pēc vietējām tradīcijām celta ak

mens krāsns, citā vietā tādas krāsns paliekas konsta

tēja ziemeļu aizsargsienas tuvumā. • Pēc celtniecībai

īpatnībām spriežot, varēja domāt, ka pils teritorijai
austrumu daļā atradušās hronikā minētās lībiešu pili
četras piektdaļas un ka konstatētās krāsnis liecina pai

lībiešu celtniecību pirms 1205. g., t. i., pirms viņu var

mācīgās padzīšanas no mūra pils teritorijas. Pēc tan

šajā rajonā celtas mūra ēkas, laukumu nolīdzinot ai

0,1 —1,0 m biezu grants pildījumu virs pamatradzēm
6. Izrakumos iegūtas ap 250 ar 12./13.—15. gs. vi

vēlāku laiku datējamas senlietas, ap 800 māla trauki

lausku, paņemti krāsns podiņu, kārniņu un ķieģeļu pa

raugi. legūtie dzelzs naži, vērpjamo vārpstu skriemeli

dzirkles, īleni, slīmesti, urbji, makšķeru āķi, cilindriskai

atslēgas un to slēdzenes, trauku osas, galodas, sveČ

turi, kaula ķemmes v. c. atradumi raksturo pils iemīt

nieku ikdienas dzīvi. Samērā daudz ir ieroču (bultu ur

šķēpu gali, zobenu maksts gala apkalumi), jātnieki
piederumu (pieši, ledus pieši, pakavi), arī rotu (saktas

piekariņi, važiņu un kakla riņķu fragmenti, zvārgu
līši). Rotām, darba rīkiem un arī ieročiem dominē vie

tējās formas, keramikā nelielā daudzumā ir no Rem
zemes ievesto trauku lauskas. Mucu galdiņi, spundes
daļa māla trauku lausku, kas atrasti tikai centrālā!

celtnes rajonā, saistāmi ar kroga eksistenci. Savdabīgi
atradumu grupu veido vēlie (16. —17. gs.?) platasmeni
cirvji, kapļi un arkla lemesis.

Nozīmīgs ieguvums ir monētu depozīts, ko atrada

noņemot centrā esošās celtnes kāpņu akmeņus. Vīstokl

saliktās monētas — 35—40 zviedru brakteāti — stipri
patinējušās. Brakteāti kalti Kalmarā karaļu Knuta Erik

sona (1167. —1196.) vai Sverkera Karlsona

1208.) laikā (monētas noteica V. Zobiņa). Monētu dc

pozīts noguldīts 13. gs. pirmajā pusē vai vidū, katri

ziņā pēc 1205. g., kad pils lībiešu daļā uzceltas jai
mūra ēkas.
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J. Graudonis

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

MELKERTU UZKALNIŅKAPOS

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūts sadarbībā ar

Siguldas novadpētniecības muzeju no 1970. g. 4. līdz

17. maijam izpētīja vienu tā saucamo «batariņu» tipa
kapu uzkalniņu Rīgas rajonā Vangažu pilsētciemata
teritorijā pie «Melkertiem». Ap 200 m RZR virzienā no

šīm mājām smilšainā priedulājā, 50—100 m no Gaujas

senlejas krasta un 50—100 m no mazākas upītes gra-

vas, atrodas trīs kapu uzkalniņi, bet 290 m uz ziemeļ-
austrumiem no tiem — atsevišķi stāvošs ceturtais. Se-

nāku rakumu stipri postītie uzkalniņi noplacinājušies,
izplūduši, to diametrs ir 16—19 m, augstums — 1,2—

1,5 m. Izrakumiem izraudzīja grupas pirmo uzkalniņu,
kas šķita mazāk postīts. Šā Z—D virzienā nedaudz

ovālā, 17X19 m lielā un ap 1,5 m augstā kapu uzkal-

niņa centrā iezīmējās līdz 0,15 m dziļš iedobums —

aizmilzusi senu rakumu bedre.

2. Noņemot 0,05—0,10 m biezo meža augsnes kārtu,

uzkalniņa centrālajā daļā atklājās tumša, jaukta zeme,
bet malās — gaiši dzeltenas smiltis. Norokot 0,35—
0,55 m biezu uzbēruma kārtu, zem tās konstatēja kādu

pamatvirsmu ar tumšu, pelnus un sīkas oglītes saturošu

zemi. Uzkalniņa malās atsedzās akmeņu riņķis, kam

diametrs Z—D virzienā ir 11,0 m, A—R virzienā —

10,5 m. Tumšā zeme bija tikai akmeņu riņķa norobežotā

laukumā, ap riņķa akmeņiem un to ārpusē bija gaiši
dzeltenas smiltis. Vienīgi dienvidaustrumu sektorā ap
0,40 m dziļāk (ap 1,20 m no uzkalniņa virsotnes) iezī-

mējās cita dziļāk guloša augsnes kārta.

Rokot dziļāk, uzkalniņa centrā turpinājās tumša,
jaukta

zeme, bet malās atsedzās gaišu smilšu uzbē-

rums. To notīrot, atklājās pamatzeme — pirmatnējās
augsnes kārta, kas vietām saturēja deguma pēdas —

Pelnus un sīkas oglītes.
Darba gaita rādīja, ka šai vietā atsegts divkāršs uz-

kalniņš: pirmais — apakšējais un vēlāk tieši virs tā

celtais otrais.

3. Ceļot pirmo uzkalniņu, uz pamatzemes nokrauts
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akmeņu riņķis 11,0X10,5 m diametrā. Tas celts no gal-
vas lieluma un lielākiem akmeņiem, sevišķi lielus no-

liekot stāvus austrumu (ap 1,30 m garš, 0,8 m plats,
0,75 m biezs), dienvidaustrumu (1,0X0,6X0,55 m), dien-

vidu (0,45X0,3X0,25 m), dienvidrietumu (0,95x0,60X
X0,55 m) un rietumu (0,90X0,48X0,35 m) virzienā

Šo lielo akmeņu starpās mazākie vietām gulēja divās

kārtās. Uzkalniņa ziemeļu daļā akmeņi bija izlauzti,

un te riņķa uzbūvei izsekot nevarēja.

Akmeņu riņķa norobežotajā laukumā atradās gaišu
smilšu uzbērums, kurā vietumis varēja manīt oglīšu un

pelnu piejaukumu, bet ne tādā daudzumā, lai varētu

atzīmēt ugunskurus. Apbedījumu uzkalniņā nekonsta-

tēja. Daži kalcinēti kauli lika domāt, ka uzbērums var-

būt sedzis centrā situētu ugunskapu, kas izpostīts, ro-

kot bedri, kura iesniedzās zem uzkalniņa vēl pamat-
zemē. Neieguva arī nekādu kapa piedevu, bet pēc ana-

loģijas ar dažiem 19. gs. pētītajiem uzkalniņiem var

pieņemt, ka apakšējais uzkalniņš radies I gadu tūkstoti

p. m. ē.

4. Kad šā uzkalniņa virsmā jau bija izveidojusies
augsnes kārta, tieši virs tā celts jauns uzkalniņš. Tam

izmantots agrākais akmens riņķis (varbūt tieši tagad
to paaugstināja, zemākās vietās uzkraujot otru ak-

meņu kārtu). Sākot apbedījumus, pirmā uzkalniņa augš-
daļa nolīdzināta, tad izpildīti iesvētīšanas ugunsriti.
Apbedot mirušos, veidots jauns uzbērums, kas pārklā-
jis riņķa akmeņus un sasniedzis 16 m diametru. Maht-

raču radīto postījumu dēļ uzbērums noplacis un izplū-
dis; tā sākotnējais augstums nebija nosakāms.

Uzkalniņā guldītie apbedījumi pilnīgi sapostīti, cik

vērojams, no to piedevām paņemot bronzas priekšme-
tus. Savrupatradumos ieguva trīs uzmavas cirvjus, trīs

nažus, piecus šķēpu galus vai to fragmentus, vienu

bronzas stopa saktu ar lāpstas pēdu un vienu bronzas

spirālīti. Atradumi uzkalniņā bijušos apbedījumus ļauj
datēt ar 3.—5. gs. vai pat vēl ar 6. gs. pirmo pusi.

5. Izpētītā uzkalniņa apakšējā un augšējā daļā kon-

statētās apbedīšanas tradīcijas atbilst citos Gaujas lej-
teces šī tipa I gadu tūkstoša p. m. ē. un m. ē. sākuma

pieminekļos vērotajām. Tas var liecināt par vienas

tūras nepārtrauktu attīstību šajā novadā.
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J. Daiga, E. Šnore

IZRAKUMI LĪBIEŠU CIEMA VIETĀ

DOLES RAUŠOS 1970. GADĀ

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūts 1970. g. otro

gadu turpināja izrakumus Doles Raušos. Darbs norisi-

nājās 10 laukumos 1530 m 2lielā platībā. Kultūras slāņa
biezums te svārstās no 0,5 līdz 2,5 m (bedrēs). Abos

gados ciema rietumu daļā, gar Daugavas krastu, izpē-
tīts vienlaidus laukums 100 m garumā un 42 m pla-
tumā. Uzsākti pētījumi arī apmetnes austrumu daļā,

otrpus jaunajam ceļam. Izrakumos iegūts bagātīgs at-

radumu materiāls: 720 senlietu, pāri par 8000 māla

trauku lausku, ap 4000 dzīvnieku kaulu (no ēdiena at-

liekām).
2. Pētījumi atkal parādīja, ka visintensīvāk apdzī-

vota bija ap 20—30 m plašā josla pašā Daugavas
krastā. Nākošā 10—15 m josla bija apbūvēta daudz

mazākā mērā. Konstatētas pāri par 20 celtņu vietas,
parasti mazliet iedziļinātas. Tās raksturojas ar tum-

šāku un biezāku kultūras slāni, akmeņu sakopojumiem,
vairākiem pavardiem katrā un dažādām bedrēm. Da-

žādu objektu (pavardu, bedru, krāšņu) skaits, tāpat kā

iepriekšējā gada izrakumos, atkal sasniedza 150. Pa-

vardi (ap 130) parasti bija iedziļināti, ar akmeņu kon-

strukcijām, nereti ar ogļu-pelnu bedrīti uguns sagla-
bāšanai. Divos pavardos pašā bedres pamatā likts ve-

sels zirga galvaskauss (240., 295.). Maz konstatēts no

laukakmeņiem krautu krāšņu. Arī tās būvētas dziļās
bedrēs, sevišķi 288. krāsns, kas, spriežot pēc ārkārtī-

giem degumiem dienvidu pusē (māli varavīksnes krāsā)
un citiem apstākļiem, liekas, atradusies kalvē. Pārti-

kas-saimniecības bedres parasti atradās pavardu tu-

vumā. To sienas ir stāvas, pamats — līmenisks, dia-

metrs — līdz 2 m, dziļums — ap 1 m un vairāk. Šajās
bedrēs parasti nav atradumu, bet vienas bedres dibenā
atrasti deguši graudi (apm. 1 litrs),

3. Senlietu vidū izcilu vietu ieņem «kalēja depozīts»
(sīkāk par to sk. 16.—19. lpp.). Pie retiem atradumiem
vēl jāpieskaita no māla darināta, ar zaļganu stikla

masu pārklāta un ar dzelteniem iekaviņu rakstiem iz-
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rakstīta ola — grabulis, kas atrasta 191. pavardā (tās

garums — 4 cm, diametrs — 3 cm). Divas līdzīgas
olas atklātas arī A. Zariņas 1968. g. izrakumos Lauk-

skolas kapulaukā 11. gs. bērnu apbedījumos (122.,

197.). Olas importētas no Novgorodas, kur tās darinā-

tas laikā no 10. gs. līdz 12. gs. vidum. Līdz tam Lat-

vijā atrasti tikai trīs šādu olu fragmenti — Mežotnes

(2) un Daugmales (1) pilskalnos. Raušu olai raksts

sakārtots 7 vertikālās joslās (Laukskolā — 9 joslās)
un koncentriskās horizontālās rindās, pie kam apakšā
iekaviņu līnijas ir platākas, bet uz augšu tās kļūst
aizvien šaurākas. Resnākajā olas galā vienmēr ir cauru-

miņš, kurā darināšanas laikā ielikts kociņš.
4. Bronzas priekšmetu vidū ir pakavsaktas, labots

vītā kakla riņķa fragments, aproces, gredzeni, piekariņi
(putni, duncītis, apaļie, zobu amuleti ar važiņām), spi-
rālītes, jostu sprādzes un apkalumu plāksnītes, šuja-
mās adatas un makšķeres āķi, zirglietu krustveida ap-

kalums. Samērā daudz vara trauku fragmentu. Dzelzs

priekšmetu arī daudz — tie ir naži, kniedes, naglas,

īleni, adatas, cemmes, makšķeres āķi, kalačveida šķil-
tavas, cirvis, atslēgas un slēdzenes, šķēpu un bultu

gali, piesis ar masīvu dzeloni un aprocītes ar atrotītiem

galiem. Daudz galodu, māla steļļu atsvaru un krama

šķilu.
5. Ikdienas lietošanā nozīmīgi bija māla trauki —

parasti nelieli ripas podi. Tikai 153 lauskas piederēja
bezripas traukiem (72 gludās, 25 apmestās, 14 knieb-

tās, 1 švīkātā, 1 auklas v. c). Maz sastopamas zīmes

uz ripas podu dibena (riņķis ar krustu v. c). Daļa podu
izrotāta paralēlām svītrām, reizēm kombinējot tās ar

līkloci trauka augšdaļā. Māla traukos vārīts ēdiens,
varbūt miltu putra, kuras paliekas piedegumu veidā vēl

tagad redzamas uz daudzām lauskām.

6. Starp noteikšanai derīgiem dzīvnieku kauliem

(skaitā 1000) ir 400 liellopu, ap 200 cūku, 100 sīklopu
un 50 zirgu kaulu. Savvaļas medījumu vidū dominē

bebrs, brieža, aļņa, taura, kā arī sīko kažokzvēru kauli

sastopami ļoti reti. Daudz atrasts zivju (arī storu)
atlieku.

7. 1970. g. atradumi sniedz maz datu par krāsaino

metālu apstrādi (tā koncentrējusies iepriekšējā gadā
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atsegtajos rotkaļu dzīves rajonos apmetnes centrālajā

daļā, tuvāk Daugavai), toties labi raksturo melnā me-

tāla apstrādi («kalēja depozīts»). Kā kalēja lietu no-

guldījums, tā arī Daugavas piekrastes laukumos at-

rastie šķēpa un bultu gali (uzmavas tipa ar īlenveida

vai divatskabargu galu) liecina par uzbrukumiem, kas

nāca no Daugavas puses, un niknām cīņām, kam se-

koja ugunsgrēki, bet pēc kārtējās izpostīšanas apmetni
atkal atjaunoja un dzīve turpinājās.

8. Lībiešu ciema vieta Raušos apdzīvota galvenokārt
11.—12. gs., mazākā mērā 13. gs., bet kaula rotadatas,
dažas krama lietas un atsevišķas keramikas lauskas

norāda uz apmetnes pēdām jau II un I gadu tūkstotī

p. m. ē.

D. Ķlepere

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

KRIMULDAS ANNAS KALNĀ

1. No 1970. g. 29. augusta līdz 9. septembrim Sigul-
das novadpētniecības muzejs veica arheoloģiskos izra-

kumus Rīgas raj. Krimuldas c. pad. Annas kalnā, tur-

pinot atsegt iepriekšējā gadā iesākto laukumu grants-
bedres malā kalna austrumu galā. Izpētīja 70 m 2 lielu

laukumu, atsedzot 24 apbedījumus un iegūstot 42 sen-

lietas, lielāku skaitu šķirstu naglu, kā arī antropolo-
ģisko materiālu.

2. Rakstītās ziņas liecina, ka Krimuldā ir bijusi uz-

celta sv. Annai veltīta kapela. Šķiet, ka tā atradusies

šajā kalnā, no kā tas arī dabūjis savu nosaukumu.

17. gs., zviedru valdīšanas laikā, kapelu lika nojaukt.
Arī tautā vēl šodien saglabājušies nostāsti, ka kalnā

bijusi kapela, kas nogrimusi tā dēvētajā «Pulksteņa
dīķī», un pie tās veci kapi. Kapsētu Annas kalnā vairs

neizmanto kopš 19. gs. vidus.

3. Izrakumos iegūtais kapu inventārs nabadzīgs un

lielākoties sastādās no monētām (27 gab.). Monētas un

rotas lietas dotas līdz mirušajiem 15 gadījumos. Bez

tam monētas kā ziedojums mestas kapa bedrē, to aiz-

berot. Šāda paraža vairākkārt minēta baznīcu vizitā-
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ciju protokolos v. c. 17. gs. avotos. Mirušie guldīti uz

muguras dēļu šķirstos ar'galvu pret rietumiem (ar

nelielām novirzēm). Kapu bedres atrodas tuvu viena

otrai, dažkārt viens apbedījums daļēji skar otru. Puse

no izpētītajiem kapiem ir bērnu apbedījumi.
4. legūtais numismātiskais materiāls ļauj datēt iz-

pētīto kapsētas daļu ar 17. gs. otro pusi (Rīgas un

Livonijas 1632.—1697. g. šiliņi, Polijas un Lietuvas

1648.—1668. g. šiliņi). Atrasti arī divi 16. gs. 70 gadu
Rīgas brīvpilsētas šiliņi.

Lai noteiktu kapsētas teritoriālās un arī hronoloģis-
kās robežas, jāizdara plašāki pētījumi dažādās Annas

kalna vietās.

I. Loze

ARHEOLOĢISKIE PĒTĪJUMI

ABORAS I APMETNĒ LUBĀNAS ZEMIENĒ

1. Laikā no 1970. g. 11. jūnija līdz 23. septembrim
Lubānas ekspedīcija izdarījusi izrakumus Aboras vēlā

neolīta apmetnē, kas atrodas Aiviekstes kreisā krasta

pieteku sistēmā, kā arī veikusi apzināšanas darbus

Aiviekstes labējā krastā starp Pededzes upi un Liedēs

upi.
2. Aboras I apmetnē, kas daļēji jau pētīta 1964. un

1965. g. 310 m 2 lielā platībā, 1970. g. atsegti vairāki

izrakumu laukumi 664 m 2lielā teritorijā. Daļa no tiem

(laukumi A, Ai, D un E) atrodas apmetnes uzkalna

daļā (472 m 2), bet divi citi (laukumi Cun D) atsegti

apmetnes pārpurvotajā daļā — Aboras upītes gultnes
vietā un tās nogāzē. Uzkalna daļā kultūras slānis, kas

veidojies pārsmilšotā smilšmālā, ir 0,40—0,60 m biezs.

Daudz biezāks kultūras slānis ir Aboras upītes gultnes
virzienā, kur tas pakāpeniski pieaug no 0,60 m līdz

1,50 m.

3. Apmetnes uzkalna daļā (laukumos Aj un E) kul-

tūras slānī atsegti 25 ar apmetnes pastāvēšanas laiku

vienlaicīgi apbedījumi (agrāk laukumos A un Aj jau
bija zināmi 24 apbedījumi). Apbedītie guldīti, zemē

izstieptā un saliektā stāvoklī. Daļa no kapiem ir stipri



45

postīti. Apbedījumiem ir Z, D, ZA, DA, DR un A orien-

tācija. Vislabāk saglabājies 33. kaps, kur mirušais

guldīts saliektā stāvoklī uz kreisajiem sāniem. Apbe-
dījums pieder pieaugušam vīrietim, kam galva orien-

tēta uz DR; inventāru sastāda kaula makšķeres kāsis,
dzintara cilindrveida krellīte un divi tā saucamie at-

slēgveida dzintara piekariņi. Spriežot pēc apbedījumu
stratigrāfiskā izvietojuma, tie dalāmi divās grupās:
daja apbedījumu radušies agrāk, tie atrodas kultūras

slānī lielākā dziļumā (0,40—0,50 m), bet otra daļa —

daudz vēlāk, tie izvietoti seklāk (0,20—0,30 m).
4. Aboras upītes gultnes vietā 1 m dziļumā kūdrā

atsegtas 3 murdu paliekas (A, B un C). Tie gatavoti
no skaliem un pārsieti ar lūkiem. Labāk saglabājušies
murdi A un B. Murda A garums ir 1,88 m, bet murda

B — 1,50 m. Zem murda B atrasti arī zvejas tiklu

fragmenti, kas pieder pie mezglaino tīklu tipa.
Nogāzes daļā zem kūdras kārtas pamatzemē (glūdā)

atsegtas stabu un mietu vietas, kuru diametrs nepār-
sniedz 20 cm. Tās liecina arī par šīs apmetnes daļas
intensīvu apdzīvotību., Stabu vietas nav izvietotas plān-
veidīgi, tāpēc jādomā, ka stabi izmantoti kā pāļi, lai

paplašinātu apdzīvojamo platību apmetnē.
5. Apmetnē savāktais inventārs sastāv no krama,

slanekļakmens, kaula, raga, koka un dzintara izstrādā-

jumiem. Izrakumos kopskaitā iegūts 1500 senlietu (ag-
rāk to skaits bija 1220). Krama rīki ir pārstāvēti ar

trīsstūrveida bultu galiem, bultu galiem ar kājiņu, ka-

sīkļiem, nažiem un urbjiem. No slānekļa izgatavoti da-

žāda izmēra un formu kalti, kuru vidū dominē minia-

tūrie kaitini. Akmens cirvji ir ar kāta caurumu, trīs no

tiem pieder pie deģenerētā t. s. Karlovas tipa, kas rak-

sturīgs galvenokārt Igaunijas teritorijai. Kaula rīku

vidu ir bikoniskie un adatveida bultu gali, rotātas rot-

adatas, naži un dunči, īleni, adatas, kalti. No raga ir

izgatavoti kalti, kā arī rokturi krama vai slānekļa rī-

kiem, no koka — spoles auklas uztīšanai, tāpat kausi
v- c. Dzintara rotas pārstāv vairākus tipus — piekari-
ņus, pogas ar V veida cauruma urbumu, cilindrveida
krelles un starplocekļus kreļļu virkņu saturēšanai. Ro-
tas ir izgatavotas arī no kaula (trapecveida piekariņi,
lunulas un ripas ar caurumu vidū).
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6. Apmetnē iegūti arī daži mākslas priekšmeti. To

vidū izce]as 14 cm gara, no aļņa raga izgatavota atlē-

tiska vīrieša figūra. Skulptūra risināta reālistiski. Mus-

kuļotā krūts, šaurais viduklis, viegli noapaļotie gurni,

stingrās kājas, gar sāniem nostieptās rokas piešķir ķer-
menim īpašu sportisku stāju. Turpretim sejas detaļas

skulptūrai nav izstrādātas. No kaula izgatavota zivs

figūra ar paplatu asti, kāda ūdensputna un arī gulbja

figūra, tāpat aļņa galvas figūra, kas atrasta fragmenta
veidā. No' pārgriezta meža cūkas ilkņa ir veidota bebra

figūra, kas attēlots peldot. Atrastie priekšmeti, domā-

jams, ir kapa piedevas.
7. Savāktās lauskas (7000 gab.) pieder dažādiem

traukiem. Lielākā daļa no tiem veidoti no māla masas

ar gliemežvāku piejaukumu, mazākā — ar grants vai

smilts piejaukumu. Porainās māla masas lauskas pieder
tekstilajai keramikai, keramikai ar klājošo auklu, kā

arī keramikai ar vītās auklas, vieglas ķemmītes, gludā
spiedoga nospiedumiem, retām bedrītēm. Traukiem ir

plakani dibeni un profilētas malas. Bez vidēja izmēra

podiem ir sastopamas arī bļodiņas ar taisnām vai viļ-

ņotām malām. Auklas keramika, kas sastāda tikai da-

žus procentus no visām lauskām, pieder kausiem ar

skujveida ornamentu, traukiem ar auklas nospiedumu
vai līniju joslām ap kaklu, kā arī podiem, kuru augš-
malu rotā valnīši. Apmetnes kultūras slāņa virspusē
atrasta arī tā saucamā Lubānas tipa keramika, kas iz-

gatavota no rupjas māla masas un bagāti ornamentēta

ar kompozīcijām, kas veidotas galvenokārt no ķemmes
un gludā spiedoga iespiedumiem.

8. Spriežot pēc savāktā materiāla, Aboras I apmetne
apdzīvota II gadu tūkstoša p. m. ē. sākumā un vidū.

Palinoloģiski apmetne datēta ar stibboreālo klimatisko

periodu. Absolūtie datējumi — 3870±70 (JIE-671) un

3860±100 (JIE-749) gadu — norāda uz to, ka cilvēki

sākuši dzīvot apmetnē II gadu tūkstoša sākumā.

9. Aiviekstes labējā krastā iepretim Abaines upes

grīvai atklātas divas jaunas neolīta apmetnes. Vienā

no tām, kas atrodas Aiviekstes pietekas Dedziekstes
kreisā krasta tuvumā, atrasta tipiskā ķemmes un bed-

rīšu keramika un daudzas senlietas (krama, slānekļa,
dzintara izstrādājumi), otrajā, kas konstatēta lejpus
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Abaines grīvas, kultūras slānis ir vājāk izteikts un

mazāk intensīvi pieblīvēts, taču arī satur ķemmes un

bedrīšu keramiku.

Ē. Mugurēvičs

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI MĀRTIŅSALĀ

1970. GADĀ

1. Mārtiņsalas arheoloģiskā ekspedīcija, kas 1970. g.

strādāja trīs mēnešus, veica izrakumus pilī, priekšpilī
un pie baznīcas. Kopumā atsegta 700 m 2 liela terito-

rija, iegūtas 815 senlietas, 1270 keramikas lauskas un

2790 osteoloģiskā materiāla vienības.

2. Pilī pabeigta nocietinājuma austrumu stūra izpēte.
Spriežot pec atrastajām monētām un senlietām, ap-
dzīvotība te konstatējama no 12. gs. beigām līdz 14. gs.
vidum. Atsegti vairāki ar 12.—13. gs. datējami pavardi
un bedres. Izpētīta viena pils beidzamā apdzīvotības
perioda celtne (3x4 m) ar krāsni. Celtne pieslēgušies
Daugavas krasta nocietinājumiem, kas balstījušies uz

koka stabiem (no jauna atsegtas 9 stabu bedres 0,3—

0,5 m diametrā). Mūra sienas paliekas Daugavas pusē
nav konstatētas; ja šāda siena pils apdzīvotības sā-

kuma posmā arī būtu eksistējusi, tad tā bez pēdām ir

noskalota jau 13. gs. Izrakumos atsegtais senais Dau-

gavas krasts bijis nostiprināts ar dūres un galvas lie-

luma plienakmeņu klājumu, kas vēlākā laikā pārsedzies
ar gruvešiem un 19. gs. pētījumos caurskatīto zemi.

Pils rietumu stūrī atsegta aka ar grodiem no rūpīgi
izkrautiem plienakmeņiem, kuri veido apaļīgu šahtu ar

diametru apakšējā da ā 70x85 cm, bet augšējā daļā —

90X115 cm. Akas dziļums sasniedz 6,9 m. Lai izkrautu

akas grodus šādā dziļumā, vajadzēja izrakt piltuv-
veida bedri 5—7 m diametrā, kuras dibenā ūdens labā-
kai filtrācijai guldīti 6 cm biezi ozolkoka dēļi tā, lai

to gaļi paietu zem plienakmens grodiem.
3. Ārpus pils, pieslēdzoties ziemeļrietumu mūra sie-

nai, izpētīta 15 m plata josla. Pēc agrāko pētnieku do-

mām, šeit 8 m attālumā no mūra sienas bija sagai-
dāms pils grāvis. Faktiski tas atklājās 12 m attālumā
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kā 7—B m plats un 3 m dziļš pārrakums. Teritorija

starp mūra sienu un grāvi intensīvi apdzīvota ne vien

pils pastāvēšanas laikā, bet arī pēc tās bojā ejas 14. gs.

otrajā pusē. Par to liecina līdz 1,5 m biezais kultūras

slānis, kas pārsedzis arī grāvi, jo pils apdzīvotības

beigu posmā grāvis savu stratēģisko nozīmi bija zau-

dējis. Atklātas celtņu vietas ar krāsnīm un pavardiem.
Kādā 4X4 m lielā celtnē bija labi saglabājies māla

klons. Izpētīta kāda pavardveidīga ziedojumu vieta,

kurā uzieti vairāki veseli dzīvnieku galvaskausi v. c.

kauli. Blakus šai ziedojuma vietai grāvja malā gulēja
75X38x40 cm liels laukakmens ar apstrādājuma pē-
dām — to bija centušies izveidot līdzīgu cilvēka galvai.
Hipotētiski var pieņemt, ka šī akmens «galva» uzlūko-

jama par ziedojuma vietas elku. Starp atradumiem

priekšpilī dominē saimnieciska rakstura senlietas (naži,

makšķeru āķi, īleni v. c). Relatīvi daudz iegūts ieroču

(dzelzs bultas, šķēpi). No rotas lietām atzīmējams kāds

unikāls rombveida piekariņš ar gaiši zilu emalju. Lī-

dzīga tipa plāksnītes ar emalju zināmas Ungārijā, kur

tās attiecināmas ūz m. ē. 2.—3. gs.

4. Turpinot ar baznīcas arhitektūru saistīto jautā-

jumu skaidrošanu, izrakumos 3,5—4 m plata josla at-

segta visa kapulauka teritorijā gar baznīcas dienvidu

sienu. Jāatzīmē, ka celtnes dienvidu sienā ir divas dur-

vis (no tām vienas jau senatnē aizmūrētas) un divi

kontraforsi. 95 m 2 lielā laukumā atsegti 104 apbedī-
jumi, kas gulēja vairākās kārtās 0,3—1,4 m dziļumā.

Spriežot pēc apbedījumu izvietojuma, var secināt, ka

aizmūrētās durvis nav lietotas kapulauka izmantoša-

nas beidzamajā periodā (16. gs.), bet otrās durvis tā-

pat kā kontraforsi nav agrākas par 15. gs.

Izpētītajā kapulauka daļā visi mirušie ar mazām

novirzēm guldīti ar galvām R virzienā. Hronoloģiski
agrākajiem 13.—14. gs. apbedījumiem ir vairāk piedevu
(stikla kreļļu un kauri gliemežvāku kakla rotas, pieka-
riņi, saktiņas v. c). Astoņos kapos iegūtas monētas,
kas palīdzēs precizēt kapulauka intensīvākās izmanto-

šanas laiku un datēt atsevišķus senlietu kompleksus.
Hronoloģiski vēlākajos apbedījumos piedevu skaits

strauji samazinās, tās pārstāvētas tikai ar dzelzs nazī-

šiem, saktiņām vai atsevišķiem piekariņiem.
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Pašlaik Mārtiņsalas kapulaukā un baznīcā atsegti
1466 kapi, bet, spriežot pēc to situācijas, jāpieņem, ka

izpētīta tikai puse no visiem apbedījumiem.

Ē. Mugurēvičs

KURZEMES EKSPEDĪCIJAS DARBS 1970. GADĀ

(izrakumi Zlēku «Priedniekos» un Saldus pilī)

1. 1970. g. pavasari Kurzemes ekspedīcija dažādā

laikā, strādājot apmēram vienu mēnesi, izdarīja izra-

kumus Zlēku «Priedniekos» un Saldus pilī, kā arī veica

pieminekļu apzināšanu atsevišķās vietās Kurzemes

vidusdaļā un ziemeļos.
2. Laikā no 8. līdz 19. jūnijam Latvijas PSR ZA Vēs-

tures institūts sadarbībā ar Latvijas PSR Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrības Ventspils rajona no-

daļu un Ventspils novadpētniecības muzeju, aktīvi

līdzdarbojoties vietējām (Piltenes, Zlēku, Popes) sko-

lām, izdarīja aizsardzības izrakumus Zlēku c. pad.
«Priedniekos». Te Ventas labējā krastā, iepretim pazīs-
tamajiem kuršu ugunskapiem Pasilciemā upes kreisajā
krastā, atrodas apmetne un pilskalns — Pabērzkalns.

Ir reģistrēts, ka apmetni jau kopš pagājušā gadsimta
izskalo Venta, tāpēc no tās bija saglabājusies tikai

niecīga perifērijas daļa. Apmetne pētīta visā Ventas

krastam piegulošajā zonā 130 m garumā un 2—5 m

platumā, atsedzot 408 m 2platību. Konstatēts 10—15 cm

biezs kultūras slānis, kas diezgan grūti atdalās no

0,3— 1,0 m biezā, tumšā upes skalojumu slāņa, ko pēt-
nieki agrāk visu uzlūkoja par kultūras slāni. Atsegti
no akmeņiem krauti 7 pavardi ar mazu iedziļinājumu
0.7—0,8 m diametrā. Bezripas keramika un dažas sen-

lietas (dzelzs spieķadata, bronzas pakavsakta v. c.)
Jauj datēt apmetni ar m. ē. I gadu tūkstoša beigām un

II gadu tūkstoša sākumu.
3. Blakus apmetnei atrodas tā dēvētais Pabērzkalns

ar diviem paralēli situētiem gareniem vaļņiem, ko ag-
rāk pētnieki uzskatīja par kāpu rakstura veidojumiem.
Vaļņu griezumi rāda, ka tie ir seni 2—4 m augsti no-

cietinājumi, kas ieslēdz garenu, šauru, 20x100 m lielu
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pils plakumu ar 0,6 m biezu kultūras slāni. Mazā pār-
baudes laukumā te atklāts viens iedziļināts pavards ar

rupju bezripas keramiku, kas norāda uz aptuveni vien-

laicīgu apmetnes un pilskalna apdzīvotību. Pabērzkalna

vaļņos (mazākais — 25 m, bet lielākais — 50 m plats),
kuru izpēte tikai uzsākta, konstatētas stabu bedres un

tumši ogļaini plankumi, kuru izvietojumā jaušama zi-

nāma regularitāte. Arheoloģiskie izrakumi Pabērzkalna

ir apstiprinājuši tautas teiksmās saglabātās ziņas par

to, ka šeit atradies sens nocietinājums — pilskalns.
4. Saldus mūra pils (Frauenburg) minēta 15.—17. gs.

rakstītajos vēstures avotos kā Livonijas ordeņa (1411.,
1555. g.), vēlāk Kurzemes hercogistes pils. Pētniekiem

ļoti nozīmīgs ir Saldus pils zīmējums, ko izpildījis
J. Šturns 1661. g. A. Meijerberga ceļojuma laikā. Pēc

šī zīmējuma var spriest, ka Saldus pils šai laikā ir!

bijis divstāvu nocietinājums ar 4 patstāvīgiem, savi

starpā saistītiem spārniem, kas bijuši segti ar divslīpu

jumtu.
1970. g. aizsardzības izrakumu laikā, ko Vēstures in-

stitūts organizēja sadarbībā ar Saldus pilsētas iestā-

dēm un organizācijām (muzejs, skolas, slimnīca, celt-

niecības pārvalde), pils daļēji izpētīta, atsedzot gan-
drīz visus vēl saglabājušos tās celtņu pamatus, ko vēl

nebija izpostījusi šeit izvērstā celtniecība. Izrakumu

rezultātā izgatavots pils situācijas plāns, kādu līdz

šim pils virszemes konstrukciju vājās saglabāšanās
dēļ nebija iespējams sastādīt.

Pils celta kāda strautiņa līkumā no lieliem laukak-

meņiem kvadrātiskā plānojumā ar 34 m garām un

1,8 m biezām sānu malām, tās stingri orientējot pēc
debess pusēm. Pils dienvidu un ziemeļu flangos celtas

pils iekšējam mūrim aptuveni paralēlas sienas 7,6—
8,1 m attālumā no pamatmūra. Dienvidu spārns ar

starpsienām sadalīts 4 telpās, ziemeļu — 2—3 telpās.
Trešais uz āru no pils pamatmūra veidotais spārns
atradies pils rietumu pusē. Pēc sava plānojuma tas

nav tik regulārs un sadalīts 4 nevienāda lieluma tel-

pās. Šai spārnā atradušies 3,8 m platie pils vārti ar

masīvām dzelzs kāšu virām. Pils pamatmūra iekšpusē
konstatētas vismaz 5 telpas, no tām 3 veido pils aus-

trumu spārns, kas būvēts uz iekšpusi. Vienā no telpām
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bijusi sarkanīgu 20x20 cm flīzīšu grīda. Telpā, kas

pieslējusies ziemeļu spārnam, glabāta labība. Pils dien-

vidrietumu stūrī atsegta celtne ar pagrabu un šaujam-
lūku. Šķiet, ka telpu lielākā daļa bijušas apsildāmas,
par ko liecina pilī bagātīgi atrastie 15.—17. gs. krāsns

podiņi ar zaļo glazūru, kuri izgreznoti ar dažādiem

augu valsts ornamentiem (pēc J. Šturna zīmējuma pilij
bijuši 7 skursteņi).

Pēc sava arhitektoniskā plānojuma Saldus pils pie-
der pie konventēku tipa, kas sevišķu attīstību guva

Livonijas ordenim piederošajās zemēs. Tomēr, salīdzi-

not ar konventēku sākotnējo tipu (13. —14. gs.), Sal-

dus pilī var saskatīt zināmas atšķirības, jo uz ārpusi
nav vienādi regulāri izbūvēti visi pils spārni. Šāda ap-
būves sašaurināšana ir raksturīga konventēkas pils
vēlajam tipam, kas izveidojās laikā, kad mazākās pilīs
vairs nebija vajadzības vienādi pilnīgi izbūvēt visus

spārnus. Konventēkas tipa pils plānojums ar gludajiem
taisnajiem stūriem bez torņiem Saldus pili tuvina biju-
šajā Austrumprūsijā 15.—16. gs. celtajām vācu pilīm.
Šo Saldus pils datējumu labi apstiprina izrakumos

iegūtās stopa bultas, cirvis, nazis, krāsns podiņi, ho-

landiešu tipa kārniņi v. c. materiāls.

5. Ekspedīcijas laikā apskatīti 19 arheoloģiskie ob-

jekti un ievāktas ziņas par 13 citiem, no kuriem atzī-

mējami daži, par kuriem ienākusi kvalitatīvi jauna in-

formācija. Zlēku c. pad. «Gaisiņos» (agrāk apzīmēti kā

Plostkrogs vai pārceltuve) zemes darbu rezultātā no

kapiem ap seno baznīcu iegūtas 16.—17. gs. senlietas,
kas glabājas Zlēku skolā un Ventspils muzejā. Daž-

kārt kā pilskalns apzīmētais Valleskalns pie «Aizupju»
un «Brasliņu» mājām ir 19. gs. sākuma Ventas krasta

nocietinājums. Laidzesciema «Kalējos» konstatēta jauna
agrā feodālisma perioda dzīvesvieta. Vandzenes c. pad.
«Pilsgravās» par pilskalnu reģistrētā senvieta ir 17. gs.

pilsētiņas Ninives paliekas, kuras teritorijā konstatēja-
mas ķieģeļu drumslas un vēlā keramika. Basu c. pad.
«Lancenieku» māju (agr. Turlavas pag.) tuvumā atro-

das kādas stipri sarakņātas grantsbedres, kur dažādos
laikos iegūtas 11.—17. gs. senlietas, kas tagad glabājas
Kuldīgas novadpētniecības muzejā. To starpā ir daži
11- gs. skandināviskās izcelsmes priekšmeti.
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A. Stubavs

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

SALASPILS PILS VIETĀ 1970. GADĀ

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Salaspils ar-

heoloģiskā ekspedīcija laikā no 1970. g. 15. jūnija līdz

21. oktobrim ceturto sezonu turpināja izrakumus Salas-

pils pils vietā, galvenokārt strādājot austrumu priekš-
pilī (520 m 2platībā), kā ari rietumu priekšpils un pils

pagalma teritorijā pabeidzot pieminekļa apakšējā hori-

zonta izpēti. Izrakumos iegūtas 93 senlietu inventari-

zācijas vienības (kopā ar grupu atradumiem — 160),
2 monētas, trauku lauskas, osteoloģiskais materiāls un

dažādi paraugi.
2. Uz mūra pils periodu (14. gs.—l6. gs. beigas)

attiecas rietumu priekšpils, kurā pabeidza izrakumus.

Rajonā starp priekšpils pirmo un otro aizsargmūri ga-

renvirzienā to šķērso grāvjveida iedziļinājums ar vien-

mērīgu kritumu uz Daugavas krasta pusi. Priekšpils
pastāvēšanas sākotnējā posmā grāvis, domājams, kal-

pojis nokrišņu ūdeņu novadīšanai Daugavā, jo priekš-
pils nav bijusi apbūvēta vai segta ar jumtu. Priekšpils
beidzamajā pastāvēšanas posmā (16. gs. pirmajā pusē),
pēc koka platformas izbūves starp abām mūra sienām,

notekūdeņu grāvis pakāpeniski aizpildījies ar dažādiem

saimniecības atkritumiem (dzīvnieku kauli, koku skai-

das, bojāti saimniecības priekšmeti un to daļas). No

priekšpilī atrastajām senlietām minama masīva, 6,4 cm

gara iedzītņa stopa bulta ar četrsmaiļu galu. Šāda

tipa bultas, kas lietotas galvenokārt kažokādu zvēru

medībās, nelielā skaitā pazīstamas Rietumeiropā, bet

Latvijas mūra pilīs līdz šim nebija atrastas.

3. Austrumu priekšpilī izrakumus veica torņa vietā,

ziemeļaustrumos no tā un priekšpils plakumā. Tāpat
kā rietumu priekšpilij, arī austrumu priekšpilij ir četr-

stūra forma. Daugavas krastā tai pieslēdzās ārpusē
izbūvēts tornis. Ar garāko asi priekšpils orientēta gar
Daugavas krastu un R—A virzienā stiepjas 50,4 m (bez

torņa). Dienvidu siena gar Daugavas krastu nav sagla-
bājusies, jo pēc pils bojā ejas 16. gs. beigās krasta no-

gāze palos pamazām izskalota un siena nobrukusi. Ari
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ziemeļu sienas pamati daļēji nojaukti un ļoti bojāti ar

karalaika ierakumiem. Sienas biezums — 1,30—1,40 m.

lespējams, ka tā ir priekšpils ziemeļu korpusa iekš-

siena, par cik tā ir ievērojami plānāka nekā austrumu

siena, kas ir 1,70—1,90 m bieza. Austrumu sienai izra-

kumos konstatēta viena pārbūve. Siena sākotnēji bijusi
taisna, bet vēlāk pārbūvēta ar lūzumu vietā, kur no

ārpuses tai piebūvēts torņa mūris. Domājams, ka arī

tornis šai laikā ticis pārbūvēts. Torņa pamatiem, kas

ir masīvāki par austrumu sienu (2,50—2,70 m biezi),
ir neregulāra pusapļa forma ar tikko saskatāmiem ne-

lieliem lūzumiem ārmalā. Ziemeļu malā tornim ārpusē
ir blīva māla segums. Cauri tornim, šķiet, vedusi

iebrauktuve austrumu priekšpilī, par ko liecina 2,6 m

platie torņa vārti un tajos atsegtās ratu pēdas ar riteņu
platumā iespiestiem akmeņiem. Torņa iekšējais maksi-

mālais izmērs A—R virzienā — 4,7 m, D—Z virzienā —

apmēram 8—8,5 m (precīzie izmēri te nav nosakāmi, jo
torņa dienvidu gals, kurš izbūvēts uz Daugavas krau-

jas, vēlāk nobrucis). Torņa siena, laužot būvmateriālus,
gandrīz pilnīgi nojaukta. Tas noticis 19. gs., kad daļa
šo materiālu izmantota turpat priekšpilī uzceltās 15,1 m

garās koka saimniecības ēkas pamatiem. Šai pašā ra-

jonā priekšpils pastāvēšanas laikā bijusi uzcelta kāda

mazāka ēka, no kuras daļēji bija saglabājušies pamati.
Spriežot pēc numismātiskā materiāla (1564. —1592. g.

kaluma monētas) un celtniecībā izmantotajiem vidēja
izmēra ķieģeļiem, tornis un priekšpils datējams ar

16. gs. otro pusi. Domājams, ka austrumu priekšpils
nocietinājumi uzcelti pēc rietumu priekšpils likvidēša-

nas. Austrumu priekšpilij bijusi galvenokārt militāra

nozīme un tā bijusi vāji apdzīvota. Senlietas un kera-

mika te atrastas relatīvi daudz mazāka skaitā nekā pils
teritorijā. No atradumiem atzīmējams čuguna lielga-
bala stobra gabals, šķēpa gala fragments, stopa uzma-

vas bulta, pakavu fragmenti, naži, dakšiņa, īlens, zirga
dzelzs pineklis ar atslēgu v. c.

4. Austrumu priekšpils teritorijā zem mūra pils slāņa
atklātas pieminekļa pastāvēšanas vidējā (lībiešu) pe-
rioda (12. gs.—l4. gs. vidus) vājas apdzīvotības pēdas
ar dažu pavardu paliekām. Šeit izrakumos neatklāja
koka celtņu blīvu izvietojumu, kā tas bija pieminekļa
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nocietinātajā daļā. Domājams, ka pētītā teritorija šai

periodā atradusies ārpus lībiešu pilskalna nocietināju-
miem. Te atrastas tikai dažas senlietas (nazis, slīmests,

apstrādāts lāča zobs, bronzas zvārgulis) un nelielā

skaitā nevāpēta ripas keramika. Priekšpils rajonā iegū-
tais ovālais šķiļamakmens zemē nokļuvis gadījuma
dēļ, — nekādi citi vidējā dzelzs laikmeta priekšmeti
un keramika pieminekļa teritorijā nav atrasti.

5. Pieminekļa vissenākā perioda — I gadu tūkstoša

p. m. ē. un m. ē. pirmo gadsimtu — apmetne bijusi no-

cietināta ar vienkāršu aizsargsienu, kuras karkasu bal-

stījuši zemē ierakti stabi. Stabu bedres, kas līdzīgas

agrāk gar pilskalna rietumu malu atklātajām bedrēm,
1970. g. konstatētas arī dienvidu malā, rajonā gar no-

gāzi, kas nebija apbūvēta ar viduslaiku celtnēm. At-

rasto senlietu skaits ir niecīgs (kaula kalts, bronzas

rotadata ar spirāles galvu), tāpat maz švīkātās un

rupjās gludo virsmu keramikas. Plakuma rajonā kultū-

ras slānis izteikts vāji un tajā nav atklātas ne celtņu

vietas, ne pavardi vai citas konstrukcijas. Tas apstip-
rina agrāk izteikto atzinumu par pieminekli kā patvē-
ruma pilskalnu.

A. Stubavs

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

SALASPILS ZVIEDRU SKANSTĒ 1970. GADĀ

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Salaspils ar-

heoloģiskā ekspedīcija 1970. g. uzsāka izrakumus

Zviedru skanstē (150 m 2) un veica 1969. g. pieminekļa
dienvidaustrumu redutā ar ekskavatoru izdarītā pārra-
kuma profila attīrīšanu un zīmēšanu. Izrakumos iegū-
tas 160 senlietu inventarizācijas vienības (kopā ar

grupu atradumiem — 395), 3 monētas, trauku lauskas,
osteoloģiskais materiāls un paraugi.

2. Nocietinājums ar nosaukumu «Zviedru skanstis»,
arī «Lielā Salaspils skanste», atrodas 0,4 km uz austru-

miem no Salaspils mūra pils pie 14. gs. celtās Sv. Jura

baznīcas, kas vēlāk pārbūvēta un paplašināta (kā
14. gs. arhitektūras pieminekli to vēlams restaurēt).
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Pāri Zviedru skanstei izbūvēs Rīgas HES Daugavas

labējā krasta zemes aizsargdambi, tomēr pieminekli daļēji
var saglabāt. Skanste ir augstākais punkts apkaimē un

paceļas virs Rīgas HES ūdenskrātuves maksimālā lī-

meņa. Šī vieta nocietinājuma izbūvei izvēlēta arī tādēļ,
ka tur pamatā ir māls, kas ir nepieciešams materiāls

skanstu uzbērumam. Zviedru skanstei ir mazliet nere-

gulāra piecstūra forma ar pieciem uz āru izvirzītiem

redutiem. Nocietinājuma forma deva tā aizstāvjiem
iespēju atvairīt uzbrūkošo ienaidnieku ar frontālu un

flangu uguni. Skanste ir lielākais šāda veida nocietinā-

jums Latvijas PSR teritorijā — kopā ar aizsarggrāvjiem
tās garums pārsniedz ceturtdaļu kilometra. Pieminekļa
rašanās saistāma ar zviedru un poļu karu 17. gs. sā-

kumā. 1605. g., kā zināms, pie Salaspils notika liela

kauja, kurā poļi sakāva Zviedrijas karaļa Kārļa IX

karaspēku.
3. Vēlākajos gadsimtos piemineklis ievērojami pos-

tīts, rokot tur mālu saimnieciskām vajadzībām, un bo-

jāts arī citādi. Visvairāk cietis nocietinājuma plakums,
kur māls zem kultūras slāņa atrodas seklāk. Pirmā pa-
saules kara laikā ar ierakumiem ievērojami postīta pie-
minekļa augstākā daļa — reduti un malu nocietinā-

jumi. Vispār no postījumiem visvairāk cietusi piemi-
nekļa dienvidrietumu mala, kur starp diviem redutiem

norakts gandrīz viss malas uzbērums un deformēts

aizsarggrāvis.
4. Pārbaudes izrakumiem izvēlējās skanstes dienvid-

austrumu ceturksni — vietu bez redzamiem bojājumiem
reduta tuvumā. Izrakumos tomēr atklājās, ka 1. izra-

kumu laukuma dienvidu malā virsējā daļā kultūras slā-

nis nedaudz bojāts ar eju uz karalaika blindažu. Arī

neskartajā daļā virsējā kārtā konstrukciju paliekas ne-

atklāja. Zem 0,3—1,5 m zemes uzbēruma, kas vienmērīgi
pieauga virzienā pret skanstes dienvidu malu, izrakumos

atsedza divu koka celtņu un daļēji arī kalves paliekas.
Pirmā celtne — 5,9X6 m liela koka guļbūve — bija

celta uz vidēju un sīku akmeņu pamatiem, saglabājās
arī degušas grīdas paliekas. Celtnes abos sānos event.

durvju vietās ārpusē nokrautas dolomīta plākšņu plat-
formas. Krāsns paliekas celtnē neatklāja. lespējams,
ka tā bijusi lielāka divtelpu ēka, kas iziet ārpus izra-
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kurnu laukuma dienvidu virzienā. Celtnē atrasts saim-

niecības inventārs, tai skaitā sadedzis vērpjamais ra-

tiņš. Ratiņa koka daļas bija pilnīgi pārogļojušās, pa

daļai izjukušas. Labāk iezīmējās ritenis, ap 43 cm dia-

metrā ar B—9 cm platu loku, pie kura vēl bija daži vir-

potu spieķu nelieli fragmenti.
Otrā gujkoku celtne, arī ar degušu koka grīdu, loka-

lizējās izrakumu laukuma dienvidrietumu daļā, pa da-

ļai izejot ārpus tā. Celtnē atrasts izkapts fragments,

dzelzs sprādze, lādes apkalums v. c. inventārs.

No kalves izrakumu laukumā ietvērās tikai neliela

daļa. Tur lielākā skaitā atrasti dzelzs izstrādājumi,
pusfabrikāti, sārņi un izdedži. Šajā rajonā uziets arī

ļoti daudz tā dēvēto holandiešu pīpīšu fragmentu. Ma-

zāk šai slānī ir tieši ar militāro tehniku saistāmu atra-

dumu. Šādi priekšmeti — kramenīcas detaļas, svina

lodītes, kramenīcas lādspieķa dzelzs uzgalis v. c. —

vairāk atrasti zemes uzbērumā virs šā slāņa virsmas.

Vidējais slānis ar celtnēm pēc tur atrastajām monē-

tām (1647., 1648., 1654. g. kalums) datējams ar 17. gs.

vidu vai otro pusi. Atklājumi raksturo blīvu apbūvi un

intensīvu saimniecisko dzīvi šajā pieminekļa apdzīvo-
tības posmā. Pēc tam skanste vēl ievērojami paaugsti-
nāta ar jaunu zemes uzbērumu, līdz ar ko piemineklis
ieguvis savu galīgo formu.

Zviedru skanstes apakšējais slānis mazāk izteikts.

Tur atklāts pavards vai pavirši veidotas krāsns pa-

liekas, kas bija nedaudz iedziļināta laukuma vidū. Turp-
mākie izrakumi parādīs, vai šie atklājumi saistāmi ar

nocietinājuma sākotnējo izbūvi, kā arī ļaus noskaidrot
citus vēl neskaidrus jautājumus.

V. Urtāns

DAUGMALES EKSPEDĪCIJAS

DARBA REZULTĀTI 1970. GADĀ

1. Daugmales pilskalnā (Rīgas raj.) izrakumus veica

Latvijas PSR Vēstures muzejs sadarbībā ar Rīgas Pio-

nieru pils arheoloģijas pulciņu. Plakuma austrumu daļā
izpētīts 100 m 2 liels N laukums, vietām sasniedzot līdz

2 m dziļumu.



57

2. Izrakumos atsegti 3 pavardi, 1 kleķa krāsns un

3 akmeņu un kleķa krāsnis, saimniecības bedres jeb
pagrabi, 2 iedziļinātu celtņu vietas un virszemes cel-

tņu paliekas. Vienā no 12. gs. celtnēm bija divas krās-

nis: viena — saimniecības un otra, mazāka — rotkaļa
krāsns. Te atrasti māla tīģejC bronzas atgriezumi, sa-

kusumi, stienīši un pusfabrikāti, daudz dzelzs sārņu.
Pie kādas citas 12. gs. kleķa un akmeņu krāsns atseg-
tas sadegušo vertikālo aužamo stāvu paliekas ar 15

māla atsvariem. Divas agrākas celtnes bija nedaudz

iedziļinātas. Pie krāsnīm vai pavardiem atsegtas apa-

ļās saimniecības bedres, dažreiz izliktas ar māliem;
tajās atrastas kaulu, asaku, labības graudu palie-
kas un dažas, senlietas. Samērā intensīva apbūve
konstatēta ne vien pilskalna malās, bet arī pret tā

vidu.

3. legūtas 8022 māla trauku lauskas. No saglabāta-
jām 2794 lauskām (5228 sīkās lauskas likvidētas)
2493 ir darinātas uz podnieka ripas (4 traukiem ir

podnieka zīmes) un 301 ir bezripas trauku lauskas (104
gludās, .113 apmestās, 27 kniebtās, 11 spodrinātās,
17 švīkātās, 29 nenosakāmas). Lauskas piederējušas da-

žāda lieluma podiem, tāpat arī bļodām un nelieliem

trauciņiem. Bez māla traukiem bija bronzas trauki un

spaiņi, no kuriem atrasti dzelzs līceņi.
4. Starp 450 senlietām (pavisam 9 vasarās iegūts

vairāk nekā 14 000 senlietu) vispirms minamas import-
lietas un tirgoņu atribūti: 4 Ovručas rožainā šīfera

vērpjamie skriemeļi no Kijevas apkārtnes, kādas 28

stikla krelles, dzintars un dzintara lietas, pelēkais šī-

fers un šīfera galodas, 2 atsvariņi, bronzas krustiņš.
Nozīmīgi ir darba rīki (dzelzs cirtnītis, punktsitis, īleni,
naži, dzirkles, graudberži, vērpjamie skriemeļi, mak-

šķerāķi), dažādi bultu un šķēpu gali, kniedes, ledus

pieši. No rotām minami daudzveidīgie piekariņi (lāča
un cūkas ilkņi, bebra kauliņš, neliela grauzēja žoklītis,
kaula lodesveida piekariņš, bronzas miniatūrs cirvītis,
stilizēts dzīvnieks, karotīte, zvārgulīši), 6 tipu bronzas

gredzeni (viens ar aci), aproces, rotadatas, pakavsak-
tas. Atzīmējamas arī saliekamās kaula ķemmes, kaula

lāpstiņa kosmētikai, kaula slida, kaula riņķis, stabulīte
no putna kaula, dažādas slēdzenes un atslēgas.
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Senlietas attiecināmas galvenokārt uz 10.—12. gs.,

kad Daugmalē, vienā no svarīgākajiem amatniecības un

tirdzniecības centriem Latvijas teritorijā, dzīvoja etniski

jauktas ļaužu grupas (lībieši, zemgaļi v. c), lai gan

vispār pilskalna teritorijā cilvēki dzīvojuši jau kopš
II gadu tūkstoša p. m. ē. beigām. Apdzīvotības senā-

kajiem posmiem pieder akmens cirvja fra-gments un j
vēl daži atradumi.

5. Spriežot pēc izrakumos atrastajiem dzīvnieku kau-

liem, Daugmales iedzīvotāji gaļai audzējuši galveno- ļ
kārt cūkas un liellopus. Mazāka nozīme viņu uzturā j
bija sīklopu un arī zirgu gaļai. No meža zvēriem vis- j
vairāk medīti alnis un stirna, bet atrasti arī sumbra,

bebra, lāča, mežacūkas, caunas, seska kauli. Daudz arījļ
putnu un zivju kaulu.

6. Apskatot apkārtņes pieminekļus, Sakaiņu pils- ļ
kalnā iegūtas gludās un švīkātās bezripas keramikas

lauskas. Ogres rajona Kabelēs apzināts sudraba mo-

nētu depozīts, kura sastāvā bijis 10—12 monētu. Ir sa-

glabājies Filipa IV Spāņu Nīderlandes dālderis, kalts

1658. gadā Tumē pilsētā.

L. Vankina

JAUNS NEOLĪTA PIEMINEKLIS

RĪGAS TUVUMĀ

1. Latvijas PSR Vēstures muzejs sadarbībā ar Lat-

vijas PSR ZA Vēstures institūtu un Rīgas Pionieru pils
arheoloģijas pulciņu izdarīja pārbaudes izrakumus jaun-
atklātā neolīta apmetnē Rīgas tuvumā. Tā atrodas

Salas c. pad. «Romu» un «Kalniņu» māju piemājas
zemē, starp Lielupi un Babītes ezeru, smilšu kāpas
dienvidu piekājē, kur kāpa pāriet purvainā zemienē.

Minētā vieta pastāvīgi tikusi apstrādāta.
Pirmās liecības par šo apmetni iegūtas 1969. g. pa-

vasarī, kad muzejam tika nodota unikāla no dzintara

darināta cilvēka galva un dažas krama un dzintara

senlietas. Tā paša gada aprīlī, apskatot atradumu vietu

un pārstaigājot uzarto lauku, tika atrastas vēl dažas

senlietas. Sakarā ar to 1970. g. oktobrī pēc sējumu no-
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vākšanas te izdarīja pārbaudes izrakumus, izpētot 4

laukumiņus (kopplatība 16 m 2) līdz neskartajai pamat-
zemei. Trīs no tiem atradās tīruma augšmalā (ziemeļu),
ceturtais lejas malā (dienvidu) — zemienē. Bagātākus

atradumus deva I un IV pārbaudes laukumiņš.
2. Pirmie atradumi I laukumiņā (ieplānots nolūkā

pārbaudīt kultūras slāni augšpus uzartā lauka) —

krami, dzintars un māla lauskas ar zvirgzdu piejau-
kumu

— parādījās 32—35 cm dziļumā, kur sākās, arī

tumšas zemes slānis. Uz dažām lauskām saskatāms

ķemmes un bedrīšu rotājums. Tīrot dziļāk, šurfa dien-

vidu daļā sākās blīvs kultūras slānis ar daudzām laus-

kām, dzintara un krama šķembām. Tika atrasta pus-

gatava dzintara krelles daļa. Lauskas bija līdzīgas
virskārtā atrastajām (ķemmes keramika). 37 cm dzi-

ļumā atsedzās stipri ogļaina un pelnaina kārta — sena

pavarda vieta. Kultūras slāņa biezuma pieaugums dien-

vidu virzienā liecina, ka tieši tur meklējams apmetnes
centrs.

3. Cits raksturs bija IV laukumiņam. Virskārtā atra-

dās nedzīva kūdra, bet 45—50 cm dziļumā parādījās
vieglas izbārstītas smilts piejaukums kūdrai un sīkas

oglītes. Tālāk, 60 cm dziļumā, sāka parādīties porainas
māla lauskas ar abpusēji švīkotu virsmu, kā arī rupjā-
kas ogles, lazdu rieksti. Lielas izšķīdušas lauskas kon-

centrējās sevišķi pie šurfa ziemeļu sienas. Lauskas bija
tik izšķīdušas, ka lielāko daļu nebija iespējams atdalīt

n o kūdras un izņemt. Atrada arī neapstrādāta dzintara

gabaliņus. Vietām kūdrā bija vērojamas dzīvnieku

kaulu un ragu paliekas. Apkārt smilšu slānītim (sena
pavarda vietai) kūdrā bija trūdējušu koku un koku

sakņu paliekas. Ir pamats domāt, ka, veicot apmetnē
plašākus'pētījumus, mitrajā kūdrā izdosies atsegt arī

koka senlietas. Atradumi sniedzās apmēram līdz 80 cm

dziļumam, tad sākās saskalota smilts, bet 110 cm dzi-

ļumā
— pilnīgi neskarta pamatzeme.

4. Pārbaudes izrakumos noskaidroja apmetnes aptu-
venās robežas un tās raksturu. Nelielajā izpētītajā
platībā atrada divējāda tipa keramiku (kopumā ap
300 lauskas un to drumslas): apmetnes teritorijas zie-

meļu daļā (piekalnē) — ķemmes un bedrīšu keramiku,
dienvidu daļā (kūdrā) — poraina māla lauskas, kas
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atgādina tā dēvēto Sārnates tipa keramiku. Kā savrup-

atradumi apmetnes teritorijā salasīti vairāki dzintara

piekariņi, 4 krama bultu gali (viens no tiem — sirds-

veida), krama kasīkļi, nazīši, šķembas, liels neapstrā-
dāts dzintara gabals un jau minētā no dzintara dari-

nātā cilvēka galviņa — amulets.

Apmetne interesanta kā pēc novietojuma, tā mate-

riāla. Šeit pirmo reizi Rīgas tuvumā konstatētas ķem-

mes un bedrīšu keramikas kultūras pēdas. Pārbaudes

izrakumi parādīja, ka senā apmetne aizņem visu smilšu

kāpas dienvidu piekāji un iesniedzas zem vēlāk uzau-

guša kūdras slāņa zemienē. Tā atradusies sena ūdens

baseina — jūras lagūnas ziemeļu krastā. Apmetnes
vieta apdzīvota apmēram 111 gadu tūkstoša p. m. ē.

vidū un otrajā pusē (iespējams, vairākos paņēmienos).

F. Zagorskis

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

ZVEJNIEKU KAPULAUKĀ

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūts laikā no

1970. g. 18. jūnija līdz 28. augustam turpināja izraku-

mus Zvejnieku kapulaukā Burtnieku ezera ziemeļu
krastā. Izrakumu rezultātā izpētīta 1100 m 2 liela pla-
tība kapulauka dienvidaustrumu daļā, kur atsegts
41 apbedījums un iegūts 420 priekšmetu. (Izpētīto ap-

bedījumu kopskaits ir 211.) Ap 100 m attālumā no

iepriekšējos gados pētītā kapulauka centra (grants uz-

kalnā), «Zvejnieku» dzīvojamās mājas apkārtnē, atklāta

jauna, blīva apbedījumu grupa, kuras izpētīšana tikai

uzsākta. Šī kapulauka daļa ierīkota mezolīta apmetnes
vietā, daļēji to sapostot. Kapulauka centrs un jaunat-
klātā dienvidaustrumu daļa saistīti ar 10—15 m platu
joslu, kurā konstatēti atsevišķi apbedījumi.

2. Pēc kapu inventāra 1970. g. pētītie apbedījumi
attiecināmi galvenokārt uz' agro un attīstīto neolītu.

Agrākie apbedījumi atradās tuvāk kapulauka centram,

bet vēlākie pa lielākajai daļai veidoja pašu kapulauka
dienvidaustrumu daļu. Abos gadījumos dominē apbedī-
jumi, kur mirušie guldīti kapā ar galvu uz austrumiem
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vai rietumiem. Sarkanais okers apbedīšanas laikā lie-

tots maz vai arī nav lietots pavisam. Ļoti bieži mirušie

[ kapā guldīti izstieptā stāvoklī uz vēdera. Sastopami
kā atsevišķi, tā kolektīvie (no 2 līdz 5) vienlaicīgie

; apbedījumi.
3. Apbedījumos iegūts bagātīgs un daudzpusīgs in-

ventārs, kas labi raksturo agrā un attīstītā neolīta ma-

teriālo un garīgo kultūru.

Unikāls atradums ir 13 cm gara, no kaula plāksnes
izgatavota sievietes figūriņa, kas gar malām ornamen-

tēta nelieliem trīsstūrveida iedziļinājumiem. Rokas un

kājas tai iezīmētas ar svītrām, kam perpendikulāri abās

pusēs pārmaiņus iegriezti nelieli robiņi. Figūriņa at-

rasta pilnīgi sapostītā bērna apbedījumā (172. kaps),
kurā varēja konstatēt nedaudz okera. Kapa bedre orien-

tēta D—Z virzienā. Figūriņa nēsāta kā amulets — par
to liecina tās augšdaļā izurbtie divi caurumiņi.

Pusaudzim 186. kapā, kas zemē guldīts ar ceļgalos
saliektām kājām, galva vērsta uz dienvidrietumiem.
Abu roku plaukstu rajonā šajā kapā atrada pa vienai

ornamentētai raga plāksnītei, kādas līdz šim Austrum-

baltijā nebija atrastas. Sievietes skulptūriņas orna-

ments pēc rakstura ir ļoti līdzīgs ornamentam, kas sa-

stopams uz vēlā mezolīta un agrā neolīta raga un kaula
priekšmetiem Austrumbaltijā.

_

Uz agro neolītu var attiecināt piecu cilvēku kolek-
tīvo apbedījumu (178.—182. kaps). Mirušie guldīti iz-

stieptā stāvoklī uz vēdera, no tiem divi orientēti ar

galvu uz austrumiem, trīs — uz rietumiem. Pie viena

apbedījuma (178.), kas ir pats virsējais šai grupā, at-

rada vienpusīgās kaula harpūnas fragmentu. Blakus

esošajā apbedījumā (179.) mirušais bija sasiets un tam

bļodas kaulā un mugurkaula skriemelī bija redzami ar

ieapaļu priekšmetu izdurti caurumi — ievainojuma pē-
das, krūšu skriemelī bija iestrēguši krama šķila. Uz

agro neolītu attiecināms pie 177. apbedījuma atrastais

kaula bultas gals, kas tipisks šā laika apmetnēm Lat-

vijas un Igaunijas teritorijā.
4. Interesanti novērojumi iegūti par attīstītā neolīta

apbedījumiem. Tie atklāti rajonā uz austrumiem no

«Zvejnieku» mājām, kas robežojas ar Zvejnieku I ap-
metni. Izrakumu gaitā (92 m 2platībā) atsegti 18 apbe-
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dījumi. Atsevišķās vietās mirušie bija guldīti trīs kār-

tās, tā ka, ierokot vēlākos apbedījumus, sapostīti agrā- i
kie. Daja apbedījumu izdalījās ar bagātīgām kapu pie-
devām un ziedojumu vietām pie tiem. No atradumiem

atzīmējami dzintara izstrādājumi — cilindriskās krel-

les, pogas ar V veida urbumu, riņķīši, diski, dažādu

formu piekariņi. Lielākā skaitā atrasti arī rombveida I
un lapasveida krama šķēpu un bultu gali, krama ka-

sīkļi, naži, šķilas. No kaula priekšmetiem minamas

vienpusīgās kaula harpūnas, īleni, dunči, kalti, makšķe-
res āķa sastāvdaļas.

Pie atsevišķiem kapiem vai kapu grupām konstatētas

trīs ziedojumu vietas, no tām divas sapostītas un viena

saglabājusies neskarta. Tā atradusies pie kolektīva ap-

bedījuma, kur zemē vienlaicīgi guldīti četri mirušie

(206.—209. kaps). Kapa bedre pirms mirušo apglabā-
šanas attiecīgi sagatavota. Vispirms tās dibenā virs \
grants nobērts B—lo8—10 cm biezs melnas zemes slānis,

tam virsū — 6—B cm biezs sarkanā okera slānis, kurā

tad arī guldīti mirušie, kas pēc tam vēl apbērti ar plānu
okera kārtu. Trīs apbedījumi bija orientēti ar galvām
uz rietumiem, viens — uz austrumiem. Pie apakšējiem
diviem mirušajiem (208., 209. kaps), kas kapā guldīti
uz sāniem cieši kopā, ar vienam pret otru pavērstām
sejas daļām, plecu rajonā atrada saspiestu māla trauku.

Trauks ornamentēts ar ķemmes un bedrīšu ornamentu.

Tā diametrs ir 21 cm, augstums — 11 cm, dibens apaļš. ;
Zem 208. apbedījuma kājām atrada 4 lielu dzīvnieku

(aļņu?) nesašķeltus taisnos kaulus ar izsistiem cau-

rumiem vienā sānā, kā arī divas harpūnas. Kapa bed-

res dienvidrietumu stūrī atradās ieapaļas formas, ar

sarkano okeri nobērts laukums, kurā okera slānī bija
nolikti 30 dažādi kaula, raga, krama un dzintara priekš-
meti, kā arī smilšakmens galodiņa. Daži no priekšme-
tiem bija pusapstrādāti. Acīmredzot te viņsaules vaja-
dzībām bija nolikts ziedojums, kas sastāvēja no zvejas
un medību rīkiem, kā arī dažādiem sadzīves priekšme-
tiem un rotas lietām.

5. Ekspedīcijas laikā iegūtais materiāls sniedz jau-
nas un nozīmīgas liecības par Austrumbaltijas iedzīvo-

tāju materiālo kultūru, apbedīšanas paražām, ticēju-

miem, kā arī iedzīvotāju antropoloģisko sastāvu agrajā
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un attīstītajā neolītā — laikā no IV gadu tūkstoša

p. m. ē. beigām līdz 111 gadu tūkstoša p. m. ē. beigām.
Izrakumu turpināšana šinī rajonā var sagādāt jau-
nus materiālus šo problēmu tālākai un dziļākai risinā-

šanai.

I. Zagorska

IZRAKUMI ZVEJNIEKU I UN II APMETNE

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Zvejnieku ar-

heoloģiskā ekspedīcija vienlaicīgi ar izrakumiem kapu-
laukā 1970. g. jūnijā—augustā veica arī izrakumus jau
agrāk pētītajā Zvejnieku apmetnē Rūjas vecupes labējā
krastā 100 m 2 platībā (I apmetne) un jaunatklātajā
dzīvesvietā grants uzkalniņa ziemeļaustrumu un dien-

vidu nogāzē 300 m 2platībā (II apmetne).
2. Zvejnieku I apmetnē atsegti 3 izrakumu laukumi —

viens apmetnes centrālajā daļā, divi — tās perifērijā
(uz dienvidiem no ceļa). 50—60 cm biezajā kultūras

slānī iegūtas 119 krama, akmens, kaula, raga un dzin-

tara senlietas un 450 ķemmes un bedrīšu keramikas

lauskas (porainās un ar zvirgzdu piejaukumu). Starp
atradumiem ir raga kaitini, krama lapasveida šķēpa
gals, krama kasīkļi, slīpējamie akmeņi, neregulāri vei-

dots dzintara piekars ar abpusēji urbtu caurumu, kaula

priekšmeti, akmens kaltu fragmenti, krama šķilas.
legūtais materiāls attiecas uz attīstīto neolītu, datē-

jams ar 111 gadu tūkstoša p. m. ē. otro pusi un aplie-
cina, ka I apmetne visintensīvāk apdzīvota tieši šajā
laika posmā.

3. Pētot kapus, rajonā starp grants uzkalnu un Zvej-
nieku mājām atklāja jaunu — II apmetni. Šeit konsta-

tēja melnu mītņu zemi, kas saturēja šķeltus dzīvnieku

kaulus, krama rīkus un šķilas. Ar tādu pašu zemi bija
pildītas arī šinī rajonā atsegto kapu bedres. Netraucēts

kultūras slānis izsekojams tikai vietām — grants uz-

kalna ziemeļaustrumu un dienvidu nogāzē. Tas konsta-

tēts tieši zem velēnas un bija vidēji 15 cm biezs. Melno

mītņu zemi izsmeļot, pamatgrantī iezīmējās dažāda
lieluma ovālas bedres ar tumšu, bieži vien ogļainu pil-
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dījumu. Bedrēs atrasti krama rīki un šķilas. Grants uz-

kalniņa ziemeļaustrumu nogāzē atsegts pavards, ko

veidoja degušu akmeņu sakrāvums un blīva ogļaina

zeme. Pavarda izmēri — 1,30X1,50 m, tas iedziļināts

pamatzemē par 20 cm. Pavarda rajonā atrasti kalcinēti

kauliņi, raga priekšmetu fragmenti, krama smaiļi, naži

un krama šķilas.
4. II apmetnē iegūti 135 priekšmeti. To vidū ir no

vienas puses caurumota aļņa falanga, kaula īleni, kaula

un raga priekšmetu fragmenti, divi akmens kalti (pē-

dējie ir trapecveidīgi, plāni, ar neizteiktām sānu šķaut-

nēm). Galveno atradumu masu veido krama rīki —

ieliktņi, smaiļi, naži, kasīkļi, griežņi. Vairāk nekā puse

(57%) no visiem krama rīkiem izgatavoti no nelielām

nažveida šķilām. Krama ieliktņiem malas retušētas kā

no augšas, tā apakšas, ir eksemplāri ar izteiktu mugu-

ras retušu. Atsevišķi rīki pagatavoti no nažveida šķilu

šķēlumiem. Raksturīgi arī gala kasīkļi. II apmetnē sa-

stopams gaiši un tumši pelēks, dzeltenīgs krams, bet

īpaši izdalās no baltā krama darinātie rīki. Balta krama

priekšmeti atzīmējami Kundas atradumos Igaunijā, un

tie nav raksturīgi vēlākam laikam.

5. Spriežot pēc krama materiāla, priekšmetu formas

un tā apstākļa, ka Zvejnieku II apmetnē nav iegūta

keramika, var secināt, ka apmetnes apdzīvotība attieci-

nāma uz vidējo akmens laikmetu — mezolītu. Tādējādi
tā ir pirmā mezolīta apmetne Latvijā ar plašāku krama

inventāru. Domājams, ka tā ir vienlaicīga ar senāka-

jiem apbedījumiem kapulaukā un attiecināma uz V gadu
tūkstoti p. m. ē. un IV gadu tūkstoša p. m. ē. pirmo

pusi.
6. Zvejnieku II apmetnes materiāls ir viengabalains,

bet atradumi I apmetnē uzrāda lielāku daudzveidību un

aptver laika posmu no mezolīta līdz vēlajam neolītam

(līdz II gadu tūkstoša p. m. ē. sākumam). Tādējādi
abas apmetnes kopumā hronoloģiski atbilst apbedīju-
miem kapulaukā. Kultūras slāņa stiprā sajaukuma dēļ
nav iespējams precīzi noteikt I apmetnes apdzīvotības
sākumus. Vidējā akmens laikmeta priekšmeti, kas at-

rasti kultūras slāņa augšējās kārtās, šeit varēja nokļūt
arī no augstāk paugurā esošās mezolīta apmetnes. Ap-
metnē Rūjas vecupes krastā, liekas, cilvēki sākuši dzī-



vot agrajā neolītā (IV gadu tūkstoša p. m. ē. beigās
un 111 gadu tūkstoša p. m. ē. pirmajā pusē), kad

iepriekšējās dzīvesvietas teritorijā ierīkoti kapi.

A. Zariņa

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

SALASPILS LAUKSKOLĀ 1970. GADĀ

1. Laikā no 1970. g. 8. jūnija līdz 31. oktobrim tur-

pināti izrakumi Salaspils Laukskolas apmetnes un ka-

pulauka teritorijā, atsedzot 0,6 ha platību.
2. Apmetnē lībiešu ciema vietā atsegtajā 0,2 ha lie-

lajā laukumā uz austrumiem no iepriekšējos gados pē-
tītajiem laukumiem konstatētas jau agrāk novērotajām

līdzīgas celtņu vietu grupas ar B—lo8 —10 m atstatumu starp
tām. Izpētītas divas šādas grupas, kurās atsegti 55 pa-

vardi un krāsnis, dažādas saimnieciska un rituāla rak-

stura bedres, četras 0,5—1 m iedziļinātu celtņu vietas.

Pavardu vidū pārsvarā ir lēzenie virszemes pavardi
(0,5—1x1 —2 m) ar akmeņu krāvumu pamatā. Atsegti
arī vairāki līdz 1 m iedziļinātie pavardi ar stāvām ma-

lām, ar vai bez akmeņu krāvuma pamatā, trīs velves-

veida akmeņu krāsnis un divas saimniecības krāsnis ar

māla klona paliekām. Izpētīto saimnieciska rakstura

bedru vidū izdalās trīs līdz 1,1 m dziļas bedres (1,4 —

1,6 m diametrā) ar stāvām malām. Bedres ieraktas

cauri mālainajai virskārtai līdz dabīgam grants slā-

nim, tādā veidā nodrošinot tās pret mitruma uzkrāša-

nos. Vairāku bedru un pavardu pamatos atrasti ziedotu

dzīvnieku kauli. Vienā no saimnieciska rakstura celtņu

grupām atrastas dzelzs ieguves krāsns paliekas
(259. obj.). Tā bijusi šahtveida virszemes krāsns ap

0,7 m diametrā, tās šahtas diametrs — 0,2 m. Krāsnij
blakus uzieta līdz 0,4 m dziļa sārņu bedre (1 m dia-

metrā). Pavardā (258. obj.) krāsns tuvumā atrasts ap
30 kg sārņu un vairāki krica gabali. Šajā grupā atro-

das arī trīs, domājams, amatnieku pavardi ar rūpīgi
izkrautu akmeņu bruģi.

Lībiešu ciema vietā atrastas 3000 ripas keramikas

lauskas, dzīvnieku kauli un 200 senlietas: darba rīki

655
— 459
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(naži, īleni, slīmesti, vārpstu skriemeļi, galodas, aužamo

stāvu atsvari v. c.), rotas (saktas, piekariņi, gredzeni,
aproces v. c), bultas, atslēgas v. c.

3. Uz m. ē. I gadu tūkstoša pirmo pusi, kad šeit dzī-

voja baltu ciltis, attiecas kapulauka teritorijā atsegtie
9 pavardi un celtņu vietas. Te iegūtas bezripas gludās
un švīkātās keramikas lauskas, graudberži, kvarcīta

šķiļamakmeņi, dzīvnieku zobi — piekariņi.
4. Kapulauka teritorijā atrasts uz attīstītā feodā-

lisma periodu attiecināms dzelzs darba rīku depozīts,
kas sastāv no viena divzaru spīļarkla lemeša un trim

dažāda izmēra kapļveida rīkiem, kuri, domājams, lietoti

dolomīta laušanai.

5. Kapulaukā, kas rietumos cieši pieslēdzas apmet-
nei, pētīta tā senākā — rietumu daļa. Atsegtajā 0,4 ha

platībā izpētīti 76 kapi (kopā ar iepriekšējos gados pē-

tītajiem — 318), iegūtas 730 senlietas un antropolo-
ģiskais materiāls.

Puse atsegto kapu ir ugunskapi. Izdalās ligzdveida
(40—80 cm diametrā, līdz 50 cm dziļi) un līdzīgi ske-

letkapiem orientēti ugunskapi, kuru pamatā nereti ir

koka paklāja paliekas. Dažos ugunskapos atrastās sen-

lietas pirms dedzināšanas salauztas, citos sastopamas
arī nededzinātas senlietas (ādas jostas, dzintara pie-

kari)
.

Skeletkapos konstatēts jau iepriekšējos gados novē-

rotais apbedīšanas rituāls: ZR orientācija, akmeņi pusei
no apbedījumiem, pusei — māla trauki, dažreiz zem

mirušā kaisītas baltās smiltis, kapa bedrē atroda-

mas ogles v. c. Kapu tuvumā atsegtas 16 rituālo

ugunskuru vietas. Dažas no tām (pie 293., 298. kapa)

atgādina rituāla vai saimnieciska rakstura bedres ciema

vietā. Tās ir līdz 100 cm diametrā, 50—60 cm dziļas, ar

stāvām sienām un līmenisku pamatni, pildītas ar mītņu
zemi, kas jaukta ar oglītēm. Ugunskura vietā pie 291.

kapa zem akmeņu grupas atradās lāča zobs, citā uguns-

kura vietā (279. obj.) — ziedots akmens cirvis un

12. gs. monēta.

No senlietām, kas raksturo pētītos kapulauka senā-

kos (10. gs. beigu un 11. gs. sākuma) apbedījumus,
minami bezripas gludās, gludinātās un apmestās kera-

mikas māla trauki, tāpat vīriešiem pie jostas piekārtie



vienasmens zobeni (daži ar bronzu rotātās ādas mak-

stis). 282. kapā apbedītajam vīrietim potītes rajonā

apavu augšmala rotāta ar 4 kārtās aptītu sudraba

sloksni, pie kreisās kājas ir bronzas piesis. Sieviešu ka-

pos atrastas samērā masīvas dobas aproces, ažūras

bruņurupuča saktas ar dzīvnieku ornamentu, rotadatas.

Atsevišķos kapos bez Kurzemes teritorijas iedzīvotājiem
raksturīgajām rotadatām uzieti arī zemgaļu sievietēm

raksturīgie darba rīki, piemēram, 244. kapā — līkais

nazis un īlens, bet 316. kapā — latgaļu sievietēm rak-

sturīgais kakla riņķis ar zvārguļu piekariem.
6. Daudzie apmetnē un kapulaukā atrastie no citām

zemēm ievestie priekšmeti — arābu un Rietumeiropas
monētas, skandināvu bruņurupuča saktas, aproces un

jostas sprādzes, no Austrumiem un slāvu zemēm ieves-

tās krāsainās stikla krelles, rozā šīfera vārpstas skrie-

meļi, tāpat arī naudas sveramo svaru atsvari v. c. —

liecina par tirdzniecības nozīmīgumu Laukskolas lībiešu

ciema iedzīvotāju dzīvē.
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