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PRIEKŠVĀRDS

Izpildot valdības lēmumus par vēstures pieminekļu aiz-

sardzību, arheoloģiskie un antropoloģiskie pētījumi republi-

ka ieguvuši plašu apjomu. Nostiprinājusies arheologu saistī-

ba ar komunistiskas celtniecības praksi - tapec arheoloģis-

kie pētījumi koncentrējas galvenokārt saimniecisko objektu

celtniecības rajonos un vēstures pieminekļu restaurācijas

darbos. Tikai pašreizējas piecgades laika vien Latvijas PSR

Ministru padome pieņēmusi vairākus svarīgus lēmumus, kas pa-

redz arheoloģisko pieminekļu plašu pētniecību Daugavpils KHB

appludinajuma zona (1983. gada darbojas piecas ekspedīcijas)

un Vecrīga (pedeja sakara ar Vecpilsētas reģenerācijas pro-

jektu realizāciju). Gaujas nacionālajā parka strSda trīs

ekspedīcijas, atsedzot, konservējot un daļēji restaurējot

nozīmīgus arhitektūras pieminekļus (AraiŠi, Cesiß, Turaida).

Te vienlaikus ar Latvijas PSR ZA Vēstures institūta arheolo-

giem darbojas ari Kultūras ministrijas restauratori. Pamato-

joties uz priekšlikumu, kura sagatavošana aktīvi piedalījās

Latvijas PSR ZA Vēstures institūts, 1983. gada 1. septembri

republikas valdība pieņēma lēmumu par arheoloģiska pieminek-

ļa - Āraišu ezera apmetnes - saglabāšanu. Āraišu muzeja par-

ka (tas jāizveido līdz 1990. gadam ka Gaujas nacionāla parka

sastāvdaļa) teritorija izvietotos arheoloģiskos, vēstures,

arhitektūras un mākslas pieminekļus izmantos ne tikai zināt-

niskiem, bet ari tūrisma un citiem kultūras un izglītības

darba mērķiem - iedzīvotāju idejiski tikumiskajā, intemaci-

onaīistiskaja un estetisk ja audzināšana.

1982. un 1983. gada vasaras sezonas pavisam petiti 33

arheoloģiskie pieminekli, kas aptver laika posmu no mezollta

līdz pat pagājušajam gadsimtam. Vēstures institūts joprojām

pilda republikas arheoloģisko pētījumu koordinējoša centra

funkcijas, vienlaikus ari pētot lielāko daļu pieminekļu. le-

vērojamu darbu veikuši ari republikas KultCras ministrijas

siatēmas darbinieki, kuri izrakumus veica apmēram trešajā

daļa visu pieminekļu, kā art apsekoja un atklāja pieminekļus
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vairākos republikas rajonos.

Republikas arheologu darbību pieminekļu pētniecība Sājos

gados raksturo šādi skaitļi. Kultūras pieminekļu atsegta

kvadratūra pārsniedz 11 500 tos izpētot, iegūts 9000

senlietu, 25 500 keramikas lausku, 57 000 dzīvnieku kaulu,

8000 krāsns podiņu fragmentu v.c. materiāls.

Par akmens laikmeta iedzīvotāju saimniecisko darbību

(īpaši kolektīvas zvejniecības joma) svsrlgi materiāli iegū-

ti Lubānas ezera apmetnes (Osa, Zvidze); pētījumi uzsākti

mezollt;aapmetnē pie Usmas ezera. Vairākas jaunas bronzas

laikmeta apmetnes atklātas Daugavpils HES zona, kas sniegu-

šas norādes par apdzīvotību šeit ari dzelzs laikmeta. Jaunu

materiālu par baltu un austrumslavu cilšu kontaktiem solās

dot Daugavas krastos izvietoto uzkalniņu pētniecība (Janomo-

le, Miajūni). Vietējas msteriaias kultūras noturību vidus-

laikos apliecina izrakumi Dinaburgas pilsētiņa. Bagātu sen-

lietu un kraniologisko materiālu devuši vēla dzelzs laikmeta

un viduslaiku senkapu pētījumi (Asari, Čunkani, Dobele, Or-

maņkalna, Pavulkalns v.c), kas palīdzes risināt problēmu

par latviešu tautības izveidošenos. Viduslaiku arheoloģija

par nozīmīgu uzlūkojama kādas senas muižas vietas (Indrica)

detalizēta izpēte.

Vēsturas institūta Arheoloģijas un antropoloģijas noda-

ļas līdzstrādnieki 1982. un 1983. gada publicējuši Vissavie-

nības un republikas zinātniskos un populārzinātniskos izdovu-

moa savu pētījumu rezultātus gandrīz 50 autorlokšņu apjoma.

Nodaļa3darbinieki aktīvi iesaistījušies ari zinātnes jaunāko

atziņu propagand", lasot lekcijas republikas darbaļaudīm,

sniedzot informāciju interesentu grupām izrakumu vietas, iz-

mantojot ari radio, televīziju, intervijas proaē v.c.

Pēdējas izrakumu sezonas iegūtais materiāls dos savu ie-

guldījumu vairāku fundamentālu apkopojošu darbu (Latvijas

senāka vēsture, Rīgas arheoloģija, Latvijas zemniecības vēs-

ture, Pilis un lauku apmetnes Livonija v.c. darbu) sagata-

vošana.

Redakcijas kolēģija
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Z.Apaļa

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI CĒSU MŪRA PILĪ

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta arhe-

oloģiska ekspedīcija 1982. un 1983. gada sadarbība ar Cēsu

Vēstures un mākslas muzeju turpināja Cēsu mūra pila arheolo-

ģisko izpēti. Izrakumi notika galvenokārt pils dienvidu pu-

aē, ka ari pirmajā un otrajā priekapill, kopuma 1320 m pla-

tībā.

Divas izrakumu sezonās iegūts 2090 senlietu uzskaites

vienību, 1319 māla trauku lausku, 2284 krāsns podiņu frag-

menti, 4342$ dzīvnieku kauli un 1122 dažādu paraugu, to vidū

pāri par 500 kaltu dzelzs naglu v.c. būvniecībā lietoto sa-

vienotajdetaļu.

Pila dienvidu pusē, padziļinot atsegumus

aizsarggrāvja un tilta zonā, plašākie darbi koncentrējas

grāvja rietumu galā un tā ziemeļu nogāze. Te, vieta, kur

1981. gadā atsedza kādas ēkas nogruvušu, labi saglabājušos

fasādi ar trijās rindās izvietotām gotiskām logailām, tika

atklāta 175 lielā eka (visa). Bkai attīrīja dienvidu un

austrumu sienas, pēdējā konstatējot 1,4 ļ platu durvjailu un

0,48 m platu logailu. No plienakmeņiem mūrētās 1,4 m biezās

ēkas sienas saglabājušās nevienādā (0,5-I*s **)augstumā.

Raksturīgi, ka pie ēkas dienvidu sienas konstatēti trīs, bet

pie austrumu - viena kontrforsa pamati. Bkaa ceturto - rie-

tumu - sienu veido 1. priekšpils aizsargmūris. Par jumta se-

guma veidu liecināja ēkas iekšpusē uz kaļķu klona, kā ari

sienu ārpusē (īpaši gar sienu) lielā daudzumā at-

rastie t.s. mēles tipa kārniņi (veseli un fragmenti).

hkā atrada masīvu durvju viru un viras kaai. piekaramaa

atslēgas (l.att.: 15, 16), ari krāsns podiņu un trauku - vā-

rāmo trijkāju - fragmentus. Atrasto monētu vidū minami Rīgas

brlvpilsētas šiliņi (1565.g.) un Sigismunda 111 (1587.-1632.)

Rīgas šiliņš. Noņemot sagruvušo akas fasādi, kas bija klāta

ar 2,0-2,5 cm biezu apmetumu, tumšajā zemes sianī zem tas

atrada divas senāka kaluma monētas: Rīgas arhibīskapa Mihaela
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Hiidebranda (1464.-1509.) un Livonijas ordeņa mestra Valtera

fon Pletenberga (1494.-1536.) kopkaluma šiliņu, ka arī Hel-

miba Malinkroda (1459.-1466.) Tartu bīskapijaa feniņu.

To, ka 6ka bijusi saimnieciska rakstura, liecina kultūr-

slāni,atrastie galdiņu trauku fragmenti, ari mucas dibena

gabali ar tapas vietu un iegrieztam īpašuma zīmēm, daudzaß

koka skaidas un mucas dibens 75 cm) līdz ar nelielu,daļē-

ji iztrūdējušu koku klastiņu.

Vislielāko interesi izraisa pagaidām nenosakāmas nozīmes

koka konstrukcija ēkas austrumu daļā. Plānā tas ir taisnstūr-

veida režģis, ko veido krusta paksī savienoti testi baļķi.

Režģa iekšēja platība - 8,36 Šis konstrukcijas tālākā

atsegšana un izpēte turpināsies.

Ēkas bojāeja, iespējams, saistāma ar Livonijas karu; par

to varētu liecināt akmens lodes (**- 30, 33* 35* 38, 40, 45

cm), kas atradās gan jumta kārniņu šķembu kārtā pie ēkas

sienūs, gan tās tuvākajā apkārtne, gan arī ēkas iekšpuse.

Pils tiltam austrumos izvietotajos laukumos, kas iesnie-

dzās grāvja vidusdaļā, zem raksturīgās būvgružu kārtas at-

sedzās blīvs tumšas zemes slānis. Tā kā no grāvja sūoās

mitrume, slāni līdz ar Reinzemes keramikas un metāla senlie-

tām bija saglabājušies no organiska materiāla darināti

priekšmeti. Liela ādas izstrādājumu, to fragmentu vai at-

griezumu koncentrācija (987), tāpat ari speciālais kurpnieka

nazis (l.att.! 20) un īlens liecina, ka te 16.gs. darbojies

ādas apstrādes meistars. Atrasti galvenokārt detaļapavi vai

to fragmenti, arī ādas cimds, maciņš, naža maksts (l.att.:

17) v.c.

Paplašinot laukumu pie 16.gs. sākumā celtā Dienvidu tor-

ņa, pždejam līdzās atsegta neliela saimniecības krāsns. Uz

krāsns klona atrasts Sigismunda 111 Rīgas Šiliņš (1617.),

tās tuvumā - 17.gs. vidum un otrajai pusei raksturīgi krāsns

podiņu, holandiešu pīpes fragmenti, pāris kaltās naglas

u.tml. Izrakumu gaitā konstatēts, ka Cesu pilsmuižas laikā

pie torņa īslaicīgi atradusies nojumes tipa eka.

Laukuma dziļākajās kārtās turpinājās jau 1981. gada va-
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sarS konstatētais plienakmeņu, granltakmeņu, kaļķu javas ga-

balu un atsevišķu mūra bloku sabērums, kas līdzigi kontr-

forsam balstījis tomi, lai tas nenoslīdētu. Vel nav no-

skaidrots, vai šis akmeņu saberums nav kādas senākas, pirms

16.gs. pastāvējušas būvkonstrukcijas paliekas. No lietiska

materiāla te lielā skaitā iegūtas čuguna un svina lielgabalu

lodes.

Viens no nozīmīgākajiem atklājumiem bija aizsarggrāvja

malas nostiprinājums ar plienakmeņu krāvumu grāvja rietumu

gala ziemeļu nogāzē. Tā datējumam noderīgi virs krāvuma ak-

meņiem atrastais 14.gs. pirmās puses Hamburgas (?) holfeniņš

un divi bronzas piekariņi - trapecveida mēlīte (l.att.: 7)

un antropomorfais piekariņš (l.att.: 6). Zem krāvuma nepār-

protami iezīmējas kāda vēl agrāka celtniecības posma mūrētu

konstrukciju fragmenti.

Ari zem tilta rietumu sienas 1,5 m platā un 1,3 m dziļa

šurfā atsedza senākās apbūves paliekas - no nelieliem, samē-

rā vienādiem plienakmeņiem mūrētu sienu.

Līdzšinējās izrakumu sezonās konstatētie atsevišķie

fragmenti tilta pārbūvētajās sienās un aizsargmūri līdz ar

1982. gada atklājumiem samērā droši iezīmē 14.g5., iespē-

jams, pat 13.g5., apbūvi pils dienvidu pusē.

1982. gadā, beidzot iepriekšējā sezonā uzsāktos aizsar-

dzības izrakumus otrās priekšpils (tagad Cē-

su muzeja priekšlaukuma) teritorijā, izpētīja 250 lielu

laukumu, atsedzot priekšpils aizsargsienas un ieejas vārtu

kvadrātveida (5,70x5,20 m) izbūves pamatus. Aizsargsiena sa-

glabājusies 14,55 m garumā un vidēji 0,5 m augstumā. Vienīgi

otrās un trešās priekšpils aizsargsienas saduros vietā, kur

dabiskais zemes reljefs strauji pazeminās, sienu attīrīja

līdz 2,8 m augstumam.

Nojaukto aizsargsienu akmeņi acīmredzot izlietoti par

būvmateriālu Cēsu pilsmuižas saimniecības ēku celtniecībā.

Virs šo sienu pamatiem (visā laukuma platībā) uzbērtais un

izlīdzinātais grants slānis veidoja Cēsu Jaunās pils lauku-

ma segumu.
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1.attēls
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Šeit atrasto 30 aenlietu vidū minami bronzas uzpirkate-

nia un piekariņš (l.att.! 3, 8), dzelža atslēga, holandiešu

pīpju viduadalaa, ka ari kultūrslāņa 1. kārta uzietas četras

17.ga. monētas: divi Kārļa XI Livonijaa šiliņi (1661. un

1662.g.), Jāņa Kazimira Lietuvaa šiliņš (1661.g.) un Kārļa
XI (1660.-1697*g.) Rlgaa šiliņš (mončtaa noteica latvijas

PSR Veaturea muzeja numiamatikaa nodaļaa vadītajā V.Zobiņa).

Pirmajā priekšpill izpčtlja nelielu

(14 parbaudea laukumu, kura līdz ar 16./17.ga. materiā-

liem ieguva ari aenakua priekšmetus.

2,5 m dziļuma vira pamatzemea konstatētajā intensīvi

tumšajā, ar kokiem, nelieliem degušiem granītak-

meņiem un pelniem parjaukta zemea kārta atrada dažaa

atruktūraa neglazētu mala trauku lauskas, ka arī bronzas pa-

kavsaktu ar tordetu loku un zvergalvu galiem (l.att.: 1).

lespējams, ka šaja vieta varēja atrasties Indriķa Livonijas

hronika pieminētais 1221. gada aizdedzinātais "ciems pie '

pils".

1982. un 1983. gada atradumu vidu dominē priekšmeti (35%

no aenlietu kopskaita), kas saistāmi ar militāro darbību.

Visvairāk iegūts lielgabalu un mortlru čuguna un akmens ložu

(% 7,5-45 cm). Akmens ložu svars jau pārsniedza 100 kg. In-

teresi izraialja nelielas (% 6,8-6,9 cm) čuguna lodes ar

svina apvalkiem, ko liela akaita (368) atrada (neizšautaa)

pie Dienvidu torņa. Jaunuma Latvijas arheoloģiskajā materiā-

la ir t.s. nieru dunči (vācu vai. - "Niereņdolch"), kādi

14.-16.gs. bija pazīstami Ziemeļeiropā. Tie ir kaujas dunči,

kam īpatnējo koka spalu apakšdaļā ir metāla uzmava ar abpu-

sējiem pagarinājumiem pretinieka zobena asmeņa uztveršanai

(l.att.: 22, 23). Cesu pili atrasti pavisam 19 šī tipa dun-

či, vairākiem no tiem labi saglabājušiea koka apaļi. Pie no-

zīmīgākajiem atradumiem pieder bruņutērpa sastāvdaļa - no

kniedētiem dzelža riņķlšiem (% 11x10 mm) darināta galvaa un

kakla aizsegs (krievu vai. nOTUUKeMHHK) ar divu apožu bron-

zas gredzentiņu rindu rotājumu apakšmalā. Atrasti ari arba-

leta bultu gali, arbaleta rieksts, zobena fragments.
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Ar pila iemītnieku iedzīvi saiat&mi atrastie dzelzs

svečturi un slēdzenes (l.att.: 13, 14), koka trauku fragmen-

ti, fajansa holandiešu pīpes (l.att.: 12), tāpat kaula dam-

bretes ripiņa, metamais kauliņš (l.att.: 2*), virpota kaula

šaha figūra (l.att.: 2), kā ari kaula stabule (l.att.: 5) un

vargans. No darbarīkiem visvairāk nažu ar kaula vai koka

spaliem (l.att.: 18, 19, 21), ari īleni (l.att.: 4), griez-

nes un naglu raujamais.

Keramiku pārstāv viduslaikiem raksturīgo iekšpuse vapeto

trauku fragmenti (19% - no Reinzemes importēto trauku frag-

menti) .

Krāsns podiņi parasti zaļi vapeti, lai gan atrasti ari

dzelteni vapetu un vairakkrasu podiņu fragmenti. To ornamen-

tā augu, ziedu, ģeometrisku rakstu motīvi, ari vīriešu un

sieviešu attēli. Unikāls ir zaļi glazēts kvadrātisks

(17x17,5 cm) podiņš ar Mārtiņa Lutera (1433.-1546.g.) attēlu

un uzrakstu "MARTINVS LVTER". Līdzīgs atradums Latvijas PSR

teritorija pagaidām nav zināms.

legūts tikai 18 monētu. Bez jau minētajām atrasti vēl

arhibīskapa Vilhelma fon Brandenburga (1539--1563.g.) Rīgas

šiliņš, ordeņa mestra Vilhelma fon Firstenberga (1557.-1559-

-g.) Livonijas ordeņvalsts Rīgas (?) feniņš, Rīgas brlvpilse-

tas 1579. gada šiliņš, Mihaela Hildebranda (1484.-1509.g.)

Rīgas arhibīskapijas šiliņš un Livonijas ordeņvalsts Talli-

nas 15-gs. vidus feniņš.

Līdztekus izrakumiem Rīgas Politehniskā institūta stu-

dentu celtnieku vienības "Relako" grupa veica iepriekšējos

gados atsegto konstrukciju konservēšanu.

Izrakumi Cēsu pili turpināsies 1984. gadā.

J.Apals

ĀRAIŠU MŪRA PILS IZPĒTE

Vēstures institūta ekspedīcija 1982. un 1983. gada sezo-

nās (kopā astoņus mēnešus) turpināja arheoloģiskos izrakumus
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Araišu mūra pili. Izrakumi notika sakara ar Araišu muzejpar-

ka izveides darbiem, toa finansēja Gaujas nacionālais parks.

Tāpat ka 1981. gada, izrakumi notika pils rietumu daļā,

rajona starp pils dienvidrietumu stūri un vartailas vietu.

1983. gada uzsaka ari pils aizsarggrAvja vidusdaļa saglabā-

jušos tilta palieku izputi. Ekspedīcija strādāja 68G lie-

la platībā, izpētot apmēram 340 kultūrslāņa. Izrakumu

laukumos atsedza daļu no pils mūra aizsargsienas, četru 6ku,

četru krāšņu un četru pavardu paliekas, iegūstot 136 senlie-

tas, 387 māla trauku lauskas, 3807 māla krāsns podiņu frag-

mentus, 3849 dzīvnieku kaulu fragmentus, kā ari dažādas ci-

tas senlietas un būvdetaļas.

Araišu pilij ir kvadrāta forma, kas gandrīz pareizi ori-

entēta debespušu virzienā. Aizsargsienas garums katra puse -

81 m. No aizsargsienas rietumu puses atsedza visu 34 m garo

daļu starp vārtiem un pils dienvidrietumu stūri, ka ari tam

piegulošo 11 m garo dienvidu sienas fragmentu. Tātad aiz-

sargsiena izpētīta pavisam 45 m garumā.

Atseguma rajonā aizsargsienas mūris bija saglabājies

2,0-5,5 m augstuma, rēķinot no zemes virskārtas sienas ārpu-

sē pils pastāvēšanas laika. Izrakumu gaitā sienas apakšējo

daļu attīrīja no 2-3 m augstā un 5 m platā gruvešu nobrukuma

elaaa, kads bija izveidojies, nojaucot sienu būvmateriālu

ieguvei. Noskaidrojās, ka aizsargsiena celta uz dabiska lē-

zena paugura ārējās malas, mūra pčdu ielaižot 0,3-0,4 m dzi-

ļā būvbedrē. Pēdā vidēji 0,3-0,5 m diametra laukakmeņi, taa

ārmala par 0,1-0,2 m izlaista ārpus sienas. Uz šis pēdas

celts 2 m platais aizsargsienas mūris. Sienas apakšējā daļa

līdz apmēram 1,5 m augstumam mūrēta no kaļķu javā saistītiem

dolomīta gabaliem. Tad seko prāvu (% 0,5-0,9 m) laukakmeņu

kārtas, kuru starpas pielīdzinātas ar 0,2-0,3 m biezām dolo-

mīta akmeņu kārtām. Mūra vidusdaļa aizpildīta ar vidēja un

maza izmēra dolomīta gabaliem un laukakmeņiem, tos bagātīgi

saistot kaļķu javā.

Aizsargsienas dienvidrietumustūris ārpusē stipri pos-

tīta. Zem biezas nogruvuma kārtas te sāka iezīmēties kādas
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kaļķu java saistītas mūra konstrukcijas paliekaa. Taa nozīme

noakaidroaies tālākajos izrakumos.

Viaoa izrakumu laukumoa aizsargsienas iekšpuse atklāja

blīvi izvietotu celtņu paliekas. Paša pils dienvidrietumu

atūrī konstatēja divu nelielu, domājams, statņu konstrukcija
celtu 6ku paliekas. Saglabājušas bija akmeņiem izliktas sta-

bu ligzdas celtņu stūros, sīku akmeņu bruģis grīdas vieta,
kā ari divu viena otrai virsū celtu apkures ierīču, liekas,

krāšņu, paliekas. Līdzās krāsnīm atsedza no kaļķu javas vei-

dotas silea veida notekas paliekas. Noteka pieslēdzas pils
dienvidu puses aizsargsienā izveidotam taisnstūrveida caur-

tekas kanālam, kura šķērsgriezuma izmēri 0,20x0,30 m. lespē-

jama, ka atrastāa celtnes ir 1590. gada polu revīzijas pro-

tokolā minētās Araišu pils pirta paliekaa. Pila pastāvēšanas

laikā pirts tikusi pārbūvēta un paplašināta.

Pirmās 6kaa ziemeļu puaē atradās otraa, domājama, div-

stāvu dzīvojamās mūra ēkas paliekaa. No otrāa 6kas ataegtas
virszemes stāva telpas paliekaß ar krāsns (vēlāk - pavarda)

apkuri un divas pagrabtelpas, kas daļēji izpētltaa. Tā kā

otras ēkas austrumu dala turpinās ārpus izrakumu laukuma ro-

bežām, tās izpēte tiks pabeigta nākošajā sezonā.

Trešās ēkas paliekas atsegtas cieši līdzas Araišu pils

vārtiem un ieejas bruģim. Ari tās izpēti pabeigs nākošajā

gadā.

Starp otro un trešo 6ku viena virs otras atradās divu

saimniecības celtņu paliekaa. Spriežot pēc stabu ligzdām,

kas, izliktas ar akmeņiem, bija saglabājušas celtņu stūros,

celtnes bijušas livu ē!m starpā pie aizsargsienas izvietotas

neliela izmēra (3,5-4,0 xs,om) stabu nojumes ar zemju klonu

un pavarda apkuri. Pavardi bija novietoti celtņu vidusdaļa

pie aizsargsienas. Labi saglabājušos pavardu (Nr.2) izpētīja

1. nojume. Pavardam bija ovāla forma, ta izmēri - 1,7 un

2,0 m. Pavards sastāvēja no apaales, kurtuvei, staba lig-

zdas un pamatnes. Apmale bija saglabājusies pavarda rietumu

puse. Tā bija veidota no akmeņiem (% 0,2-0,35 m), kas likti

pusloka ap kurtuves bedri un saistīti kaļķu javā. Pavarda
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vidū ieliektas formas kurtuve (% 0,9-1,0 m, dziļums 0,3-0,3$

m). .Kurtuves bedre bija izlikta ar plieuakmena gabaliem

(jf 0,05-o,ls m) un dažam kaļķu java saistītam ķieģeļu šķem-
bām. Zem apmales un kurtuves 0,12-0,15 m bieza līmeniska pa-

matne; ta likta no sīku dolomītu gabaliem un laukakmeņiem,

kas arī bija saistīti ar nevienādi liktu kaļķu javas kārtu.

Pavarda apmales dienvidaustrumupusč bija akmeņiem iz-

likta staba ligzda 0,20 m, dziļums 0,35 m), kura, domā-

jams, atradies pavarda stabs.

Spriežot p6c atradumiem - cūkaa un aīklopu kauliem, ziv-

ju zvīņām un asakām -, nojumes bijušas varamie nami, kur ga-

tavots ēdiens, iespējams, ta6 izmantotas ari citam saimnie-

ciakām vajadzībām.

Araišu mūra pila senlietu materiāla aaaaucaa ar citaa

Livonijas perioda mūra pilīs iegūtajiem atradumiem. Intere-

santākais atradums ir 13.ga. otrajā puae un 14.gs. kalto

sudraba monētu depozīts. Tanī 12 Hamburgaa, trla Llbekaa,

trīs Meklenburgas, ka arī divi Pomeranijaa brakteati (Ham-

burgaa brakteatu atdarinājumi) un viena Londona kalta penijs

Atrašanaa apstākļi noradīja, ka monētu depozīts traucēta jau

Araišu pils pārbūves laika un, domājama, aaglabajies nepil-

nīgi.

Pārejas pila kultūrslāni atrastas 16 monētas -
laika no

14. līdz 16.gs. kalti Livonijas ordeņa valsts artigi, Tartu

bīskapijas artigi un feniņi, ka arī Nimbergas skaitīšanas

žetons. Reta ieguvums ir Tartu bīskapa Johana V Blankenfelda

(1518.-1527.g.) kaltais feniņš.

Otra depozlt - epīļarkla lemeaia un vēratuve - datējama

ar 16.gs. otro pusi (3.att.).

No pārojam senlietām minami svečturi (2.att.: 5), īleni

(2.att.: 9), iedzltņa stopa bultu gali (2.att.: 6), arbaleta

rieksts, degļa bi6es gailis, ornamentēta kaula rotājumu piak

anlte (2.att.: 7), zirgu pakavi, rokaa dzirnavu akmeņi r.tml

Pie retāk naatopaaiem atradumiem pieder stilizēta gaiļa for-

ma veidots alus mucas bronzas krāna ventilis (2.att.: 1), k&

ari sievietes galvas fotma veidots bronzas trauka loceņa tu-
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rētaja (2.att.: 2). Tāpat retß atraduma ir otrāa ekaa 1. pag-

rabtelpas ambrazūras aizberumā uzietais smalki ornamentētais

apzeltīta sudraba gredzens ar zilu aci (2-att.: 3). Pārejās

pili atrastās rotaslietas, piemēram, pakavsakta ar pogu ga-

liem un tordejuma imitāciju uz loka (2.att.: 4), piederēju-

šas vietējiem iedzīvotājiem. Par savrupatradumiem, kas Arai-

šu mūra pili nonākuši būvdarbu rezultāta, uzskatāmi vairāki

aizsargsienās atrastie augšējie graudberži.

Samērā daudz iegūts vāpeto krāsns podiņu fragmentu. Po-

diņi parasti klāti ar zaļu vai brūnu vāpi, rotāti ar dažā-

diem ornamentiem, dzīvnieku teļiem, leģendāru un bībelisku

sižetu ainām (piemēram, Lukrecijas nāve v.c).

Atradumu vidū samērā daudz būvdetaļu - piekaramās atslē-

gas (2.att.: 8, 10), dzelzs naglas, mūrdzltņi, viru tapas,

logu rūšu stikli un to svina ietvari u.tml. Lielākā daļa no

Araišu pili atrastajiem kārniņiem ir t.s. klostertipa, re-

tāk -
mēles tipa kārniņi. Holandiešu jeb "S" veida kārniņi

pili nav atrasti.

Reizē er izrakumiem 1983. gadā Araišu pili notika ari

atsegto mūra celtņu palieku konaervēšanaa darbi, toa organi-

zēja un finanaēja Cēau Vēaturea un mākalas muzejs. Darbus

veica Rīgas Politehniska institūta atudentu celtnieku vienl-

baa "Relako" grupa.

M.Atgāzis

IZRAKUMI ALŪKSNES PILĪ

Vēstures institūta ekspedīcija 1982. un 1983. gadā (kopā

četrus mēnešus) turpināja arheoloģiskos izrakumus Alūksnes

pili (Alūkanea Pilaaalā).

Izrakumus finansēja Alūkanea pilaetas Tautaa deputātu

padomes izpildkomiteja. Pētījumi veikti pils dienvidu pagal-

mā, 4. izrakumu laukumā (110 kurš piekļaujas pils rie-

tumu aizsargsienai un atrodas iepretim ieejai lielajā pua-

apaļajā rietumu torni.
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Kultūrslāņa biezums -3m. Atšķirība no iepriekšējo gadu

izrakumiem smilšu uzbēruma starp 1. un 2. slāni šaja vieta

nebija vai ari (laukuma dienvidu pusē) bija plāns, tāpēc

pārbūves parjaukta ne tikai 2. slāņa augšēja dala, bet vai-

rākas vietas pārrakums aizsniedz pamatzemi. Šī iemesla dcl

1. slānis (augšējai 3 horizonts), kas saistāms ar pils pastā-

vēšanas laiku, no 2. slāņa, kas pamatos attiecināms uz peri-

odu pirms mūra pils celšanas, atdalījās vaji. Arī 1. slānis

iepretim ieejai izrādījās vairāk parjaukts neka jebkur citur

līdzšinējos izrakumos: kultūrslānis te nevarēja uzkrāties,

jo pretēja gadlju-a tiktu aizsegta ieeja tornī.

Rietumu aizsargsiena (biezums 1,4 m) atrakta eja, kas

vedusi liela pusapaļa rietumu torni. Arka un durvjaila mūrē-

ta no ķieģeļiem. Tas augstums 3,5 m, platums 1,65 m. Durvis

vērušas uz pagalma pusi un nodrošinātas ar siena ierīkotu

2,55 m garu taisnstūrveida (18x20 cm) spraugu, no kuras va-

rēja izvilkt aizšaujamo baļķi un tādējādi bloķēt torņa ieeju

iepretim tornim pagalma pusē bijis ap 0,5 m iedziļinajums

pamatzemē. Tanī iezīmējās 1,8x2,8 m liels taisnstūrveida

baļķu cirtnis, kas, domājams, balstījis eventuālu koka grl-

dojumu ieejas priekšā.

Uz ziemeļiem no ieejas tornī izsekojamas koka ēku pa-

liekas. No tām saglabājušies gan tikai atsevišķi elementi.

Labāk saglabājusies 1. slāņa 6. kārtā atsegta guļkoku celtne

(5x3 m) ar plēstu dēlu grīdu (dēļu platums 18-22 cm). To at-

tīrot, atrasts 15.gs. vidū vai otrajā pusē Tallina kalts Li-

vonijas ordeņvalsts sudraba šiliņš. Pie celtnes dienvidu

sienas līdz 10-15 cm biezā kārtā celtniecībā neizmantotie

kaļķi, šķiet, rietumu torņa celtniecībā būvmateriālu pārpa-

likums. Tas atļauj hipotētiski pieņemt, ka tornis aizsarg-

sienai piebūvēts 15-gs. vidū vai beigās.

Vairākos gadījumos līdzās ēkas pamatiem ierakti dzīvnie-

ku (zirga, liellopu) galvaskausi vai apakšžokļi, lai ar šādu

ziedojumu nodrošinātu eku pret ļauniem gariem un nelaimēm.

16.gs. nodegušā celtnē (domājams, klētī), kuras kontūran ie-

zīmējas tikai aptuveni, atrasti pārogļojušies graudi un anža



18

mo šķietu (4.att.t 1) un nišu koku fragmenti, šķietu zobi

darināti no niedru plakanītēm, ietvara - no koka, to notinot

un noaienot ar nātnu diegu. Ar līdzīgiem šķietiem ("ķemmēm"),

kaa darināti ar niedres zobiņiem ("strastiem"), Alūksnes ap-

kārtne auda vel 19*gs. beigas un 20.ga. sakuma. Celtnes vie-

ta atrasti ari bruņukrekla fragmenti (lielākais - 13x24 cm,

riņķīou # 1,2-1,3 cm) un masīva (bez gropes) divaomeņu zobe-

na smailes daļa.

Trīs ataogtaa krāsnis būvētas no ķieģeļiem, akmeņiem un

māliem; viena no tam (16. krāsns), kas 60 cm iedziļināta pa-

matzemē, klona pamatne un aanoa plaši izmantoti nebojāti mē-

les kārniņi.

Tf*pat ka 3- izrakumu laukuma ari 4. laukuma josla gar

aizsargsienu 1. slāņa virsējas kārtas atrasts daudz uguns-

grēka sakusušu kloatertipa kārniņu. Pēc RPI Ķīmijas fakulta-

tea prof. J.Eiduka un vec. paaniedzēja I.Grosvalda domam,

kārniņi aakuouši, temperatūrai sasniedzot 1200°. Turpat at-

rasti saspraguša vai tīši saspridzināta bronzas lielgabala

fragnenti. Ta šķembas nokļuvušas vēl degošas ēkas un uz jum-

tiem, apkusušas un nereti iztecējušas oglēs un pelnos. At-

rasto lielgabala fragmentu kopējais svars ap 4$ kg (lielā-

kais - 7,606 kg). Lielgabala stobra diametrs bijis 25-27 cm,

kalibrs ap 13 cm. Viena no fragmentiem rotāta ar apļiem un

līnijām (4.att 7).

lepretim ieejai tornī 1. slāņa augšējas kārtas atrada

cilvēku galvaskausu fragmentus. Pēc V.Deruma un R.Grēveres

atzinuma, tie pieder ap 50 gadu vecam vīrietim un 25-35 ga-

dus vecai sievietei. lespējama, šie atradumi aaiatami ar

pila bojāeju 1702. gada, kad pēc ilgatoša krievu armijas ap-

lenkuma zviedri padošanas bridi uzspridzināja pulvera nolik-

tavu. Pils tika sagrauta, un boja gāja gan kareivji, gan ci-

viliedzīvotāji.

legūta 1540 aenlietu un 5510 mala trauku lausku. Ja ne-

minam holandiešu fajanaa plpea un nažus, 17. un 16.ga. slā-

ņos parastākais atraduma ir zābaka pakaviņi (32 eksemplāri).

Zlmlgi, ka ar platāku, bet plAnaku loku darinātie pakaviņi
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atrasti dziļākas kārtas.

Darbarīkus pārstāv cirvis, kalts, cirtnis, veidne ložu

liešanai, včrpjamas vārpstas skriemeļi, kurpnieka āmurs

(4.att.: 5), īleni. Samēra daudz dzelzs, bronzas (retāk -

kaula) lāpāmo, šujamo un adāmo adatu-,piecas bronzas adāmas

adatas no viena komplekta (4.att.: 2). Šie atradumi saistāmi

ne tikai ar garnizona darbnīcām, bet arī ar civiliedzīvotāju

uzturēšanos pilī kara laika.

No ieročiem atrasti dzelzs stopa un loka bultu gali, zo-

benu fragmenti un maksts uzgali, svina, akmens un čuguna lo-

des, granāta, muskesu detaļas, īadspieķis un musketes balsta

dakšiņa, nelieli bruņu plākšņu fragmenti.

Zirglietas un jātnieka piederumus reprezentē dzelzs pa-

kavi un pieši ar ratiņu. Samēra rets atradums ir vargans

(4.att.: 6). Pie ieejaa torni kopa ar 17-gs. priekšmetiem

atrada mazu, virpotu kaula pipeti - šļirci ar virzuli (4.att.:

3), tas garums 6,18 cm, iekšējais diametrs 0,47 cm. Šļircei

trūkšu roktura podziņas un uzgriežama vāciņa. Līdzīgas šļir-

ces un to izmantošana radīta 1693. gada Leidene izdotajā Ul-

mas arata Johana Skulteta ķirurģisku instrumentu rokasgrāma-

ta. Šādas šļircei varēja izmantot gan ārstniecība, gan higi-

ēniskiem nolūkiem.

Slāņu hronoloģiju precizē, tirdznieciskos sakarus, nau-

das apgrozību un zinfnā mčrĀ arī varas maiņas atspoguļo at-

rasta 31 monēti un trio skaitīšanas žetoni. Rez jau pieminē-

tās Tallinas 15-gs. monatas Livonijas ordeņa kalumus pārstāv

tikai ordeņa mestra Valtera Pletenbcraa 1533. gad* kalts ši-

liņš. Atrāti Sigiomunda 111 (1537.-1632.g.7

šiliņi, Zviedrijas Gustava II Ādolfa (1623.g.) ēre, Kristīnes

(1632.-1654.g.), Kārļa X Gustava (1654.-1660.g.) un Kārļa XI

(1660.-1697.g.) šiliņi. Llonētasnoteica Latvijas PSH Vāatures

muzeja numismātikas nodaļas vadītāja V.Zobiņa.

Paleobotāniķis A.Raaiņš, analizējot Alūksnes pils 1?".-17.

gs. graudu paraugus, konstatēja rudzus (kas paraugos ir pār-

evarā), kviešus, auzas ua kaņepes.

Pčc iegūtajiem zivju kauliem un zvīņām ihtiologs J.Sloka
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noteica, ka pils iemītnieku nozvejā dominējušas līdakas,

plauži un asari. Tādas zivis ka rauda, pllcia, zutia, līnla,

vēdzele, spāre jeb durba lomos bijušas retākas.

2. slāni iegūtas bezripas apmestās, gludās un ripas ke-

ramikas lauskas. Uzrakņātaja daļā atrada atspoles veida šķi-

ļamakmeni (4.att .: 4) un dzelzs spieķadatu. Atradumi liecina

par apdzīvotību Pilssalā m.ē. l.g.t. beigas un 2.g.t. sākumā

M.Atgāzis

PĒTIJUMI ALSVIĶU CIEMA ASARU SENKAPOS UN

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU APZINĀŠANA ALŪKSNES APKĀRTNĒ

Vēstures institūta Alūksnes arheoloģiska ekspedīcija

laika no 1983. gada 10. līdz 24. augustam sadarbība ar Dabas

un pieminekļu aizsardzības biedrības rajona nodaļu veica

aizsardzības un pārbaudes izrakumus 5,5 km uz dienvidrietu-

miem no Alūksnes, Alsviķu ciema Asaru senkapos. Tie atrodas

padomju saimniecības "Strautiņi" teritorija 0,5 km uz zie-

meļaustrumiem no Buliņu fermas, 15C-300 m uz ziemeļaustru-

miem no Asaru mājam. Indzera ziemeļrietumu krasta 6-10 m

virs
ezera līmeņa paceļas rietumu—austrumu virziena orien-

tēts pakalns, dažkārt saukts par 'Kapu kalnu".

Senkapi pazīstami kopš 1927. gada, kad registrēti"līdze-

nie senkapi Bnliņa muiža (jaunsaimniecībā)". Latvijas PSR

Vēstures muzeja glabājas 52 Asaros iegūtas senlietas (bron-

zas kaklariņķi, aproces, pakavsaktas, važiņrotas, krelles,

piekariņi, zvārguļi, vain fragmenti, spirailtes, dzelzs

cirvji). Pirmās senlietas (astoņas vienības) 1932. geda ru-

deni izartas ABaru līduma un nosūtītas Pieminekļu valdei.

Ctra lielāks sūtījums ar atraduma vietas noradi "Buliņi" no

Alūksnes pienāk 1939. gada. 1961. un 1962. gada atrastas 14

senlietas glabājas Alūksnes novadpētniecības muzejā.

Kapulauka aršana pārtraukta tikai 70. gados. Pakalna

austrumu galā bedre (diametrs 5 m), kur ņemta grants un māli

1978. un 1983. gadA Alūksnes ekspedīcijai nodoti tur atrus-
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---tie kaklariņķu fragmenti. Asaru senkapu instrumentālais uz-

mērojums izdarīts 1982. gada 3.Urtāna vadība.

Izrakumi notika 40 m plata josla uz rietumiem no grants-

bedrea. Šoit iemērīti trīs 2 m plati un 5-10 m gari dienvi-

du-aiemelu virziena orientēti laukumi 15 m attāluma cits no

p
cita. Izpētīti 70 m .

Visvairāk arkla bija skāris apbedīju-

mus pakalna nolaidenajā daļa līdzas grantsbedrei.

Kapulauka pieder pie līdzeno skeletkapu tipa. Atsegti

seši apbedījumi un iegūtas 92 senlietas. Mirušie ierakti

25-70 cm dziļas ovālas bedrēs. PakalnA dominē smilts, bet

vietām sastopama arī grantaina un mālaina zeme, tāpēc kaulu

saglabāšanas pakāpe ir dažāda. Divi sieviešu kapi un viens

meitenes kaps orientēts ar galvu R, divi vīriešu kapi un zē-

na kapa - pretēja virziena.

4. kapa apbedīta 25 gadus vecs vīrietis izstiepta stā-

vokli uz muguras ar galvu A (azimuta 104°). Kreisa roka, ku-

ru rota doba profilēta aproce ar sašaurinātiem galiem (s.att

9), puceita ar delnu pret zodu. Cepuri greznojuši bronzas

cilindriņi. Tie atradās arī līdzaa kreisas rokas apakšdelmam

un uz krūtīm. Kreisa elkoņa rajona bronzas spirālgredzens,

kurš izgatavots no trīsstūra griezuma sloksnes un pieder la-

bajai rokai. Vēl divi līdzīgi gredzeni atrasti galvgalī. Uz

krūtīm vidēja izmēra (5,5 cm) dzelzs pakavsakta ar atrotī-

tiem galiem, saktas loks aptīts ar bronzas sloksnīti. Viduk-

ļa rajona dzelzs sprādze ar iežmaugtiem sāniem un divi

dzelža riņķi - maksts piekāršanai pie jostas. Starp kājām

viens otram līdzas novietoti divi dzelzs Īsie platie vienas-

mens zobeni (kauns nari) - viens 38,6 cm garš un 4,9 cm

plats, otrs - mazāks (attiecīgi 28,5 un 3,2 cm). Zobenu rok-

turu iedzltņi atradās virs laba augšstilba kaula, kurš gan-

drīz pilnīgi iznlcia. Pie laba ceļgala - šaurasmens cirvis

ar ovālu kata caurumu. Spriežot pēc pierūaējušaa koka palie-

kam, cirvis bijis novietots eventuāla bluķa zārka sānos -

ārpusē. Kājgalī atrada bronzas cilindriņus, domājams, no

ādas apavu rotājuma, pēdu rajona divaa apirēlītes un sīkas

sloksnītes. Apbedījuma datējams ar laiku ap 800. gadu un pēo



23

5. attēls
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R.OrAveres atzinuma pArstAv dolihokrāno antropoloģisko tipu

ar šauru (130 mm), horizontāla virziena labi profilētu seju.

larejie apbedījumi attiecināmi uz 12.-13.g5., taču sav-

rupatradumi (9.-ll.gs. kaklariņķi, cirvji, 11.gs. karavīra

aproce v.c.) liecina, ka kapulauka izmantošana no 9. līdz

13.ga. nav bijis pārtraukumu.

2. kapa ap 45 gadus vecs vīrietis guldīts izstiepta ata-

vokll uz muguraa ar galvu A (azimuts 84°). Rokas saliektas

elkoņos, delnas uz vidukļa. Kreisajā roka divaa bronzaa ap-

rocea ar zvergalvu galiem (s.att.: 2), labajā - apiralgre-

dzens (s*att.: 7). legumi apņem 2,5 cm plata, no divām kār-

tam saliktaa adaa darināta joata ar kvadratiakiem apkalu-

miem, kuruß rota pinuma ornamenti (s.att.: 6)ļ jostai maaīva

lirasveida apradze (s.att.: 5) un divi aadalltaji. Starp ie-

gurņa kauliem - bronzaa pakavsakta ar daudzakaldņotiem ga-

liem un griezuma rombiaku loku (s*att.: 4). Lldzaa augšatil-

biem - pa zvārgulim ar vienkāršu šķēlumu (5-att.: 8). Pie

kreisaa kājas - dzelzs nazis.

Bronzas aproču paris ar zvergalvu galiem (katra roka pa

vienai) atrasts postīta 3. (meitenes) un 6. (sievietes) ka-

pa. Minētas aproces darinātas ar noplacinatam zvērgalvam,

platu loku un izceltu vidusšķautni. 6. kapa tas atrada kopa

ar apiralaprocem. Šaja kapa bijis ar sīkam bronzas spirail-

tem un dzeltenam (bisertipa) krellītēm rotāts vainags un

bronzas gredzens ar volūtam (4.att.: 3). 3. kapa, kuru skā-

ris arkls, bijusi no stikla krellēm, kauri gliemežnīcām,

bronzas spirēlltēm, vienkārša šķēluma zvārgulīšiem un diviem

plakaniem emaljētiem krustiņiem (s.att.: 1) darināta kakla-

rota. 3. kapa,tāpat ka līdzas esošais 2. kaps, datējams ar

12.g5., turpretī blakus rinda atsegtais 6. kapa attiecināms

uz 13.ga. 6. kapa galvgali un bedres viduadala kauli nebija

saglabajušiea; aproces un vainaga paliekas atradaß pelēcīga

amiltl, kaa saturēja pelnu3un sīkas oglltea. Bedrea galvga-

li pārsedza pieci laukakmeņi 25-45 cm). Pārsvara latga-

liskajās 12.-13.gs. rotaa un apģērba, kam analogijaa ar at-

radumiem Dzelzavaa Strūgukalna, Kārļu Ainavas^ vērojama 11-



25

biešu ietekme.

4. kapa aprocei (s.att.: 5) paralēles (4t eks.) līdzīgos

kapu inventāros zināmas deviņos latgaļu-sēlu kapulaukos, arī

Lubānas Llčagalā. Līdz šim Ziemeļaustrumlatvija vistālāk uz

ziemeļiem izvirzītie un tikai ar sevrupatradumiem pārstāvē-

tie baltu ciltīm piederīgie 8.-9.gs. senkspi bija zināmi

Stāmerienas Smoņos un Litenes Lešķos (26-30 km uz dienvidiem

no Alūksnes). Sistemātiski petiti tikuši kapi Jaungulbenes

Ušuroa ap 46 km uz dienvidrietumiem no Alūkanea. Aaaru 4.

kaps un savrupatradumi, kas iegūti Ziemeru ciema Spieķu sen-

kapos (3 km uz ziemeļiem no Alūksnes), liecina, ka B.gs. uz-

plaukstošā ziemeļaustrumu virzienā ekspansīvā materiālā kul-

tūra, kuru arheologi saista ar latgaļiem vai latgaļiem-sē-

ļiem, 8.-9.gs. mijā sasniegusi Indzera un Alūksnes ezera ap-

kārtni. lepriekšējā periodā šeit dominē Baltijas somiem rak-

sturīgie akmeņu krāvumu kapi, kuri reģistrēti ari Annas Gai-

galās 5 km uz dienvidiem no Asariem. ŠI perioda atskaņa ir

AaaroB atraatās tekstilās keramikas lauskas un "Buliņos" ie-

gūtais kaklariņķis ar tauru galiem.

Meklējot Asaru senkapiem hronoloģiski atbilstošu dzīves-

vietu, 1 km uz dienvidiem, mazākajā Indzera ezera saliņā "Ce-

purīte" (diametrs ap 80 m) konstatēta tumšs, vairāk nekā 50

cm biezs kultūrslānis, kas satur šķeltus granltus. Tā virsmā

savākta bezripas apmestā, ar nagiespiedumiem rotātā, gludā

un spodrinātā keramika, dzīvnieku kauli, sārņi, māla apmetu-

mi un tīģeļa fragments.

1963. gadā arheologs J.Apals kultūrslāni konstatējis un

bezripas un ripas keramiku ieguvis ari Alūksnes ezera saliņā

"Cepurīte". Salas izmēri 62x4? m, tās ziemeļaustrumu .daļā

30 m garš un ap 2 m augsts valnis. 1983. gadā zondējot no-

skaidrots, ka salas vidusdaļā kultūrslānis līdz 50 cm biezs,

vietām ar sadrupušu granītu piejaukumu. Savāktas bezripas

apmestāa, gludās un ripas lauskas. Apmestā keramika iegūta

ari Alūksnes Pilssalā (1978.-1983.g.) un 1978. gadā Celenaku

"Pilskalna" (Alsviķu c.p.).

Apmestie un kniebtas keramikas trauki raksturīgi baltu
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ciltīm Alūksnes-Gulbenes novadā šī kera-

mika parādās līdz ar latgaļu-3ēļu cilšu ienākšanu: to sasto-

pam gan pilskalnos, gan J.Apaļa pētītajās un apzinātajās

ezerpilīs (Ušuru ezerā un Beļavas c. Lisas jeb Pintelu eze-

rā). Tām pieskaitāmas Indzera un varbūt ari Alūksnes "Cepu-

rīte". Ezerpiļu tuvumā (1,0-1,5 km) ir hronoloģiski atbil-

stoši kapulauki (Ušuros, Beļavas Dumpurniekos, Asaros,

Spieķos).

Alūksnes un Gulbenes novada baltu kultūras iepriekšējie

posmi meklējami Aiviekstes vidusteces baseinā, kur tai senā-

kas saknes un saistība ar sēļu materiālo kultūru Augšzemē

un Ziemeļaustrumlietuvā. Tas nav pretrunā ar R.Beņisovas

atzinumu, ka m.ē. l.g.t. dolihokrānais šaursejainais

antropoloģiskais tips (tas pārstāvēts ari Asaros) saistāms

ar sēļu, zemgaļu un rietumaukštaišu ciltīm, pie kam sēļi at-

tiecināmi uz baltu substrāta slāni. Vai Asaros pārstāvēts

ari platsejainais tips, kuru antropologi saista ar ienācē-

jiem latgaļiem, pagaidām nav zināms. Asariem tuvējā (5 km)

Annas Bundzēnu kapulaukā (13.-14.g5.) pārstāvēti abi šie an-

tropoloģiskie tipi.

V.Bebre

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI ČUNKĀNU-DREŅĢERU KAPULAUKĀ

Vēstures institūta Bauskas ekspedīcijas otrā grupa 1982.

un 1983. gadā pētīja zemgaļu līdzeno kapulauku Bauskas pilsē-

tas malā, Codes ciema padomes teritorijā, kur kolhozs "Code"

paredzējis celt lauksaimniecības tehnikas novietni.

Kapulauks izvietots Mēmeles labā krasta terasēs, tīrumā

starp Čunkānu un Drengeru mājām un kopumā varētu aizņemt ap

6 ha lielu teritoriju. Tautā tas pazīstams ari ar nosaukumu

Zviedru kapi.

Nelieli izrakumi kapulaukā veikti 1924., 1928., 1936./37

un 1952. gadā upes krasta otrajā terasē (kur bija ierīkotas

dolomltakmens lauztuves), kopumā atsedzot 60 kapus. 1982. un
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1983. gada izpētīti 142 kapi 1080 liela platība, iegūstot

589 senlietas. Kapulauka stipri postīts. Izrakumu laukumi

iemērīti pretī mehānisko darbnīcu 6kai, upes krasta trešajā

terase, ka ari nogāze starp otro un trešo terasi. Kaulu un

senlietu saglabāšanas pakāpe bijusi atkarīga no grunts sa-

stāva. Nogāze, kur ir blīva māla, kauli gan daļēji saglaba-

jušiea, taču kapu bedrea praktiaki neiezlmejaa. Augšā, tre-

šajā teraaß, kauli pilnīgi izzuduši, tā ka par mirušā orien-

tāciju un apbedīšanas tradīcijām spriežama vienīgi pēc pie-

devu izvietojuma kapu bedreß, kuras sarkanajā mala iezīmējas
ka tumšāks laukums.

Kapu bedrea ir ovālas vai taisnstūrainas, ar noapaļotiem

stūriem, 130-250 cm garas, 40-90 cm platas un 10-50 cm dzi-

ļas. Mirušie apbedīti puslokā regulārās rindās cieši cits

pie cita (skat. 6.att.; apzīmējumi attēlā: 1 - nenosakāma

dzimuma apbedījums, 2 - vīrieša apbedījuma, 3 - sievietes

apbedījums, 4 - kapa bedre neiezlmējas, 5 - kapa bedre, 6 -

pārrakums). Atkarībā no izvietojuma puslokā kapu virziens

mainās no Z-D līdz A-R. Vīriešu un sieviešu apbedījumiem pa-

rasti pretēja orientācija. Vīrieši apbedīti ar galvu Z, ZA

vai A, sievietes - D, DR vai R, lai gan sastopami ari izņē-

mumi.

Kapulauk* ziemeļaustrumu daļā ārējās kapu rindas puslo-

ka malā konstatētas virszemes ugunskuru vietas; viena no tām

bija ari uz 138. kapa. Daudzu kapu pildījumos atrodamas at-

sevišķas oglītes.

Kapulauka konstatēti gan relatīvi bagāti kapi, gan ari

kapi pilnīgi bez piedevāc: Vīriešiem doti līdz galvenokārt

ieroči - parasti atrada divus šķēpa galus (vienu iedzltņa,

otru uzmavas), kuri bija nolikti mirušajam pie galvas labajā

vai kreisajā pusē, šauraamens cirvi un īso vienasmens zobenu

Dažos vīriešu kapos atrasti pat četri šķēpi, kā ari bagātas

bronzas rotas. Tā, 79. kapā bija trio iedzltņa un viens uzma

vas šķēpa gals, cirvis, masīva trlsviju bronzas spirēlap-

Jroco,tordēts kaklariņķis ar skaldņotu loka vidusdaļu un cii

pas un kaša galiem, vairākas bronzas spirālltes un važiņu
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fragmenti. Šai kapa atrada ari pūcea aaktu ar sudraba plate-

jumu. Vīriešu kapoa uzgāja ari pa vienai vai divām dzintara

krellītēm, bronza 3jostas sprādzes, bronzas rotadataa un

atopa saktas. Unikāls atradums ir 41. kapa atrastais ar

bronzu apkaltais un ar ornamentētu sudraba plāksni rotataia

dzeramais rags.

Sievietēm parasti doti līdz kapli un sirpji, retāk -

īleni, adatas, naži. Visizplatītākās rotas sieviešu apbedī-

jumos bija bronzas spirālapfoces un rotadatas (trlasturada-

tas, krustadataa un riņķadatas), kas saturēja važiņu krūšu

rotaa. Trlaatūradatu un kruatadatu galvaa bijušas rotātaa ar

sudraba platejumu. Daudziem apbedījumiem krūšu un galvas ra-

jonā bija mazas bronzaa apirailtes un riņķiši. legūtas ari

dažas dzintara un atikla krelles. Visiem atrastajiem kakla-

riņķiem loks tordets, vidusdaļa skaldņota, gali beidzas ar

cilpu un kāsi. Jāatzīmē, ka Čunkānu-Dreņgeru kapulaukā tie-

ši sieviešu apbedījumi bija visvairāk izpostīti. Traucēts

nebija vienīgi 18. kaps. Tajā atrada bronzas krūšu rotu, kas

sastāvēja no trim važiņu rindām, diviem segmentveida važtu-

riem un divām rotadatām - viena no tām krustadata ar podzi-

ņām galos, otra ar noplacinātu galvu. Ap kaklu mirušajai bi-

jusi no mazām dzeltenām stikla krelUtAm veidota kreiļu ro-

ta ar vienu dzintara krelli vidū, uz katras rokas - pa spi-

rālaprocei. Kapa vidusdaļa katrā malā atrada bronzas spirā-

Ušu pušķus. No darbarīkiem mirušajai bija dots līdz kaplis

un nazis.

Pec apbedīšanas tradīcijām un piedevām Čunkānu-Dreņgeru

kapulaukā atsegtie apbedījumi datējami ar laiku no 7. līdz

10. gadsimtam.

T.Barga

IZRAKUMI ORMAŅKALNĀ

1982. gada Vēstures institūta arheoloģiska ekspedīcija

veica izrakumua Ormaņkalna kapsētā (Jēkabpils raj. Saukas
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ciema padomē).

Darbus finansēja Daugavas vidusdaļas meliorācijas sistē-

mu pārvalde. Pirms izrakumiem bija jānocērt mežs. Virskārtu

līdz 0,90 m dziļumam, kad iezīmējas kapu bedru kontūras, no-

ņēma ar buldozeru. Septiņos izrakumu laukumos izpētīta

760 liela platība, atßegti 87 kapi. Mirušie bija apbedīti
dažādos dziļumos. Tam par iemeslu ir atšķirīga augsne kapsē-
ta. Dienvidu daļā, kur augsne ir smilšaina, mirušie apbedīti
līdz 1,9 m dziļas bedrēs un skeleti saglabājušies labi, tur-

pretī .ziemeļaustrumu daļa, kur zem apmēram 0,5 m bieza smil-

šu slāņa bija blīvs, sarkans mals un tāpēc rakt bija ļoti

grūti, mirušie glabāti neliela dziļuma un skeleti saglabāju-
šies slikti. Mirušie bija glabāti dēlu zārkos, kas, liekas,

bija sastiprināti ar koka tapām; naglas atrada tikai piecos

apbedījumos. Saskaņa ar kristīgo paražu, mirušie bija guldī-

ti R, RZR vai ZR virziena (ar nelielam novirzēm). Kapsēta

visvairāk bērnu apbedījumu (no 87 apbedījumiem 43 bērnu, no

tiem 15 - zīdaiņu). No pieaugušo apbedījumiem 17 ir sievie-

šu, 11 vīriešu un 16 - nenosakāmi. Mirušie guldīti uz mugu-

ras, izstiepta stāvokli, rokas virs iegurņa vai nostieptas

gar sāniem. Dažos gadījumos kapu bedrēs atrastas sīkas og-

lītes.

Kapu inventārs loti trūcīgs. Galvenokārt tas ir monētas.

Paraža likt kapa monētas bija plaši izplatīta jau kopš agra-

jiem viduslaikiem. leražas būtība visos laikos bija viena -

cilvēka pirmatnējas bailes no miruša, cenšanās iežēlināt to:

"...vajag zārkā ielikt kādu naudas gabalu vai kadu citu zie-

du, lai pašam nepiemetas kada kaite". (Š m i t s P. Latvie-

šu tautas ticējumi. R., 1940, 3.sēj., 1072.1pp.) Kristīgajā

pasaulē monētas apbedījumos parasti lika, lai būtu, ar ko sa-

maksāt par iekļūšanu paradīzē: "Mironim iespiež lupatiņā ie-

sietu sudraba vērdiņu rokā kā vārtu naudu, debesis ieejot."

(Turpat, 1279.1pp.)

Monētas atrastas 17 apbedījumos. Mirušajam visbiežāk do-

ta viena monēta, un tikai četros gadījumos kapā bija divas

monētas. Monētas bija noliktas vai nu labajā pusē iegurņa
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rajona (6), pie elkoņa (6), retāk pie galvas vai zem pēdas.

Tikai divos kapos monēta bija kreisajā pusē - pie galvas un

zem iegurņa kaula. Biežāk monētas sastopamas bernu apbedīju-

mos (9), no sieviešu kapiem monēta bija tikai viena. Vecāka

monēta - Aleksandra I divkapeika - kalta 1811. gada, jaunāka

ir Nikolaja I 1855-gada kaltā sudraba pieckapeika - vienīga

sudraba monēta. Pārējās ir zema nomināla monētas - vara pua-

kapeikas, vienkapeikas vai pieckapeikas. No citiem atradu-

miem jāatzīmē bronzas āķīši, kaula un bronzaa podziņas,

krellītea, auduma vainadziņi (zīda?) ar bronzas Blko stiep-

ušu rotājumu. Jāmin bronzas gredzens ar paplašinātu, ovālu

priekšpusi un monogrammu "AB" (42. kaps). 12 apbedījumos zem

galvas izdevās konstatēt zaru slotu paliekas. Pēc tautas ti-

cējuma alotas deva līdz mirušajiem aizkāpa pirtij. Dežoa ap-

bedījumos saglabājušies vilnas zeķu un cimdu fragmenti,

svārku un villaiņu paliekas.

Ormaņkalna kraniologiskā materiāla apskate (R.Grāverē)

ļauj secināt, ka Jēkabpils novadā 18.-19.gs. pārstāvēts sa-

mērā gracils mezokrāna vai mezobrahikrāns antropoloģiskais

tips ar šauru vai vidēji platu seju.

T.Berga

TARTAKAS ARHEOLOĢISKĀS EKSPEDĪCIJAS DARBS

Vēstures institūta ekspedīcija veica izrakumus Krāslavas

rajona Odrīšu c.p. teritorija Daugavpils HES applūdinajuma

zona. Pētījumi notika Misjūnu uzkalniņa kapulauka un vidus-

laiku apmetne, kas atklāta kapulauka teritorija. Izrakumu

kopēja platība 1426 m^.

Misjūnu kapulauks atrodas 200 m uz ziemeļiem no Rudņae

upītes ietekas Daugava. Kapulauks sastāv no 14 uzkalniņiem,

trīs no tiem pamata gari, 11 - apaļi. Izpētīti - astoņi.

Trijos no tiem bija ugunskapi, piecos apbedījumi nav atklā-

ti. lespējams, ka tie atradušies uzbēruma augšēja daļa un

Plūdos izskaloti. 1. uzkalniņš bija konusveida uzbērums uz
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dabiska paaugstinājuma (7.att.). Ta augstums - 1,25 B. Uz-

kalniņa ovaia pamata izmēri 6,20x4,70 m. Visu ta pamata pla-
tību klaja 4-12 cm biezs pelnu un ogļu slānis, zem kura at-

radās 10-26 cm biezs pelnu slānis. Dala kalcineto kaulu tika

atraata pelnu un ogļu slānī, taču vairāk kaulu bija kapa

bedrē, kas ierakta uzkalniņa pamatā, 0,6 m dziļumā. Bedrei

ovāla forma (1,3x1,0 m), tās virsējā kārtā atrasti divi

slikti saglabājušies keramikas fragmenti; pelnu un ogļu slā-

nī bija vel divas lauskas. Zem pelnu slāņa smiltis bija ne-

daudz nokaitētas. Apkārt 30-75 cm dziļš un 0,8-1,4 m plats

grāvītis. Grāvīša malā un arī dibenā, domājams, no apbedīju-

ma laukuma noslīdējušie pelni. Grāvītī pie uzkalniņa rietumu

nogāzes atrastas rituālā ugunskura paliekas.

3. uzkalniņš - smilšu uzbērums - ari konusveida, tā ovā-

lā pamata izmēri 9,0x6,5 m, uzbēruma augstums 2 m. Pelnu un

ogļu slānis līdz 10 cm biezs, zem tā esošā pelnu slāņa bie-

zums bija nevienmērīgs - ziemeļu galā vidēji 10 cm, dienvidu

galā līdz 55 cm. Grāvīšu kontūras iezīmējās skaidri. Pa zie-

meļrietumu grāvīša iekšējo malu noslīdējusi daļa pelnu.

Uzkalniņa pamatā, kā arī grāvīšos atrasts diezgan daudz

13.-15.ga. keramikas fragmentu (194) un dažas senlietas -

stikla krellītes, bronzas poga, kalta dzelzs nagla u.tml.

Apkārt uzkalniņam tika izraktas pārbaudes tranšejas (to ko-

pējais garums 83 m, platums 1 m, dziļums 0,4-1,5 m). Pie pa-

matzemes tanīs dažādā dziļumā vērojami izskaloti kultūrslāņa

plankumi, kuros atrasta tāda pati keramika. Apmetne ar iden-

tisku keramiku atrodas tikai 250 m uz austrumiem no 3. uz-

kalniņa (starp 5. un 7. uzkalniņu).

Pieļaujams, ka keramika un senlietas nokļuvušas uzkalni-

ņa pamatā plūdu laikā. Par to liecina izmaiņas uzkalniņu

formās, biezās (līdz 1 m) smilts sanesas, kaß konstatētas

šurfos, kā ari vietējo iedzīvotāju nostāsti.

5- uzkalniņš sfērisks, tā pamata pelnu un ogļu slāņa ne-

bija, bet bija 14 cm biezs zemes - humusa - slānltis. Uzkal-

niņa augatums -2m, diametrs - 95 cm. Tā austrumu daļā ne-

daudz kalcinetu kaulu, ari daži keramikas fragmenti, kas
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identiski ar kapulaukam līdzas esošas 13.-15.gs. apmetnes

keramiku. Grāvīši apkārt uzkalniņam nav konstatēti, apmēram

15 cm zemāk par pārējo virsmu izdalījās gan 6 m plata josla.
Šis uzkalniņš visai problemātisks.

Misjūnu 13.-15.gs. apmetne tika atsegtas mala krasna un

pavarda paliekaa. Atraata rupja ripas un vāpetā keramika.

Rudņas kreiaaja kraatā meklējot latgaļu kapulauku, kaa,

pamatojoties uz vietējo iedzīvotāju ziņām, reģistrēta 1971.

gada apzināšanaa ekepedīcijas laika, aatoņāa pārbaudes tran-

šejās rezultāti nebija iegūti.

Nākošajā gada izrakumus Misjūnu kapulauka paredzēts pa-

beigt.

A.Caune

ARHEOLOĢISKĀS LIECĪBAS PAR RĪGAS

14.-16.GS. DZĪVOJAMĀM ĒKĀM

Ka vērojama pec 1612. gada N.Mollīna apieatuve iespies-

tāa plašaa Rlgaa panorāmas, vēl pat 17.gs. sākumā pilsētas

apbūve dominējušas celtņos ar pakāpjveida zelmini, kas no-

vietots ar gala sienu pret ielu. Šīs t.s. gotiska laikmeta

pilsētnieku dzīvojamās mājas 20.gs. Rīgā nepārbūvētas vaira

nebija saglabājušās. Mūsu gadsimta 50. gados sākotnējā iz-

skatā restaurēta vienīgā šāda vēlākās pārbūves mazāk cietu-

sī 6ka M.Pila ielā 17 (arh. P.Saulītis). Tās būvvesturi un

aprakstu sniedzis R.Slrants (1958.g.).

Vienkāršākā šāda tipa celtne plānā veido izstieptu četr-

stūri; pret ielu tanī vērsta plaša augsta priekštelpa, kuraa

vienā iekšējā stūri ierīkots ar lielu apvalkdūmeni pārsegta

atklāts pavarda. Pagalma puae aiz priekštelpas atradies dzī-

vojamais kambaris. Augšējos ar stāvo jumtu pārsegtajos bēni-

ņu atāvoa ierīkotas preču noliktavas.

Arheoloģiskie materiāli ļauj izsekot, kā no senākajām

13.gs. pildreiga un mūra ēkām pakāpeniski izveidojās šīs

15.-16.gs. pilsētai raksturīgās dzīvojamas ēkaa. Rīgas izra-
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kūmos pētītas septiņas celtnes, kas pārstāv 81 tipa ēku gan

sākotnējas, gan arī plānojuma un konstruktīvajā risinājuma

pilnīgi izveidojušas formas. Celtnes atklātas sešos pētījumu

objektos. (Tas apzīmēsim ar kārtas skaitļiem: 1. - Alberta

laukuma izrakumos laika no 1959. līdz ip64. gadam atklāta

celtne; 2. - Mārstaļu ielā 2 (1971.g.); 3. -
Peitava ielā 7

(1972.g.); 4. un 5. - Peldu un ūdensvada ielu stūri (1974.-

--1976.g.); 6. un 7. -Daugavas ielā (1977.-1980., 1983.g.).

Rīgas apbūve 13.gs. dominē pildrezga konstrukcija būvē-

tas ēkas, sastopami ari atsevišķi brīvi stāvoši "mūra mani".

Pāreja uz t.s. gotisko mūra dzīvojamo ēku saskatāma jau cel-

tnēs, kur pagalma esošajam 'mūra namam" ielas pusē pildrež?3

konstrukcija piebūvēta liela piebūve. Kad vēlāk pildrežga

sienas šādām ēkām nomainīja ar mūri, radās 15.-16.gs. mūra

dzīvojamo 6ku prototips.

Raksturīgas šī pārejas perioda celtnes ir 3-, 4., un 5.

ēka. Tās izveidotas, senajam pagalmā brīvi stāvošajam mūra

namam ielas pusē piebūvējot plašu priekštelpu. Spriežot pēc

zemē palikušajiem masīvajiem piebūvju pamatiem, ēkām visas

sienas bijušas mūrētas no akmeņiem vai ķieģeļiem. Pagrabs

zem priekštelpas vēl nav bijis. Būvbedres raktas tikai zem

sienu lentveida pamatiem. Ēkas vidusdaļā zem grīdas saglabā-

jušies senākie kultūrslāņa horizonti. Ta kā piebūves būvētas

daudz vēlāk, tad ari kultūrslāni iegrimušos "mūra namus" va-

jadzēja pārbūvēt. "Mūra namos" paaugstināts pagraba grīdas

līmenis, aizmūrētas ieejas no pagalma. Jauno celtņu platuma

atbilst senāko "mūra namu" izmēriem. Kā liecina arhitekta

G.Jansona novērojumi par ku M.Pils ielā 17, ataevišķoa ga-

dljumoa vēl pat 15.-16.ga. no akmens mūrētas tikai ielas fa-

aadea sienas, bet ēkas sānu sienas palikušas pildrežga kon-

strukcijā. Domājams, ka vēl plašāk šāds jaukts būves veids

ticis lietots 14.gs.

2., 6. un 7. ēkā saskatāmas visaa vēlāko 15.-16.gs. dzī-

vojamo ēku pazīmes. Tam jau ir izbūvēts pagrabs. Aizmugures

daļa zem dzīvojamas telpas ierīkotas ari siltā gaisa apkures

krāsnis (1., 6. un 7. ēka). Sienu pamati ēkām mūrēti daudz
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maslvāki, reizēm biezāki pat par 1 m. Taa liecina, ka pagra-

ba telpa varētu būt bijusi segta ar velvēm un pati aka būvē-

ta vairākos stāvos. Būvējot šis celtnes, ievērotas Rīgas

pirmo, 1293. gada izdoto, būvnoteikumu prasības - sienas mū-

rētas trīs ķieģeļu biezuma, 6kas novietotas gar ielu būvlai-

du līnijām, kaimiņos esošam ekam celta kopīga araiena v.c.

ŠI tipa ēka, kaa izrakumos atklāta vispilnīgāk, ir 6.

celtne. Ta atrodaa Daugavaa un Peldu ielaa atūrl 3. grupas

12. gruntagabaia. Ekaa divas sienas būvētas gar ielu būvlai-

du līnijām, kuras Baglabajušaa līdz 20.ga. Aizmugures siena,

kas vietām zemē saglabājusies līdz 1,3 m augstumam, novieto-

ta 2 m no kaimiņu gruntsgabala robežas. Celtnes izmēri

12,2x10,8 m.

Izrakumos atsegti ēkas pamati, daļēji saglabājušas pagra

ba sienaa, ataba pamats, kas telpas vidū balstījis apvalkdO-

meni, un atliekas no siltā gaisa apkures krāsns pagraba aiz-

mugures daļā. Spriežot pēc krāsns novietnes, pirmA stāva

dzīvojamās telpas atradušās celtnes aizmugures daļā. Staba

novietne savukārt norāda uz apvalkdūmeņa un zem tā esošā pa-

varda vietu pirmā stāva lielajā priekštelpā.

6. un 7. coltnes pamatu izveidojums un būvgružos atras-

tie būvmateriāli ļauj daļēji spriest ari par celtnes virsze-

mes daļu izskatu. Pamatu izbūves secība un konstrukcija ir

šāda: vispirms nākošo sienu vietā izrakta būvbedre, kaa ir

bijusi o,s m platāka par sienu biezumu. Tranšejas pamatnē 6.

ēkai uzbērta 20 cm bieza ķieģeļu šķembu kārta, bet 7. ēkai

guldīti vienā kārta laukakmeņi. ŠI pamatojuma kārta apbērta

ar smiltīm. Uz izlīdzināt s pamatnes mūrēta 1,2 m plata pamu

tu pēda. Virs tās trijās nākošās ķieģeļu kārtās mūra biezuma

katrā kārta samazināts par 5 cm, veidojot pamatiem pakāpj-

veida apakšējo daļu. Pie ceturtās ķieģeļu kārtas pamatu bie-

zuma sasniedz 95 cm un paliek nemainīgs visa augšējā sienaa

daļā. Kā pamati, tā ari sienas mūrēti tikai no ķieģeļiem,

saistot tos tā sauktajā vendu sējumā (aiz diviem laideniski

liktiem ķieģeļiem guldot vienu galeniski).

6. un 7. celtnes pagraba grīda, tāpat kā senākajoa "mūra
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namos", veidota no 10 cm bieza amilšu beruma. Nojaukto 6ku

būvgružos atrasti eku virszemes daļu būvmateriāli - profil-

ķiegeļi no logailām un durvjaiiam un velvju ribām, t.s.

klostertipa kārniņi, vairakaa kalta dolomltakmena būvdeta-

ļas. Atradumi liecina, ka celtnes arāji bijušas grezni no-

formētas. Piemēram, 7* ēkas vieta atrasti astoņi dažādu tipu

profilķiegeļi (B.att.). Spriežot p6c kultūrslāņa stratigrā-

fijae un ķieģeļu izmēriem (to garums ir ap 30 cm), 6. un 7.

celtne varētu būt būvētas jau 14. gadsimtā.

A.Caune

1983. GADA IZRAKUMI RĪGĀKOMUNĀLĀ IELĀ

UN PELDU UN DAUGAVAS IELU STŪRĪ

Vēstures institūta Rīgas arheoloģiska ekspedīcija no

1983. gada 15. jūnija līdz 15. septembrim veica izrakumus

divos objektos Vecrīgaa auatrumu un dienvidu dala.

Komunāla iela (2. grupaa 61. grunta) pētījumi notika

150 liela platība Rlgaa (Rīdzenea) upes gultnes un kreisa

krasta vieta. Kopējais kultūrslāņa biezums - 5 līdz 6 m.

Pirmatnējo upes gultni kiaj ar dūņām jaukta zilganpelēka

smilts. Virs tas atrodas vēlākos gadsimtos radies aizberuma

slānis - dažādi pilsētas atkritumi, kas satur daudz organis-

ko vielu. Augšējo kultūrslāņa horizontu veido ap 2 m bieza

būvgružu kārta, ar kuru aizbērti pēdējo šai vieta būvēto ēku

pagrabi. Izrakumos atrasta 331 senlieta, 914 krāsns podiņu

fragmenti, 2123 "das apavu daļas un adas atgriezumi, vairāk

nokā 3000 keramikaa lauaku. No aenajiem krasta nostiprināju-

miem ņemti arī paraugi dendrohronologiskajām analīzēm.

Kā rāda vecākie pilsētas plāni, Rīdzene tecējusi starp

tagadējo Komunālo un Kalēju ielu. Sākotnējais upes platuma

varētu būt bijis ap 50 m. Izrakumos konstatētais upes maksi-

mālais dziļums gultnes vidū ap 2,0 m. Pirmatnējais upes

kreisais krasts un varbūtējie senākie krasta nostiprinājumi,

liekas, varētu būt atradušies pie pašas Komunālas ielas. Tie
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pētījumos netika atsegti. Izrakumu laukumā atklājās vēlāk

būvēti krasta nostiprinājumi. Tos veidojot, upes gultņos

slīpā nogāzē apmēram 1 m dziļuma paralēli krastam iedzīta

15-20 cm resnu pālu rinda. Pālu gali atstati tikai ap 30 cm

virs gultnes dibena. Aiz pāliem no pieciem baļķiem veidota

siena, kuras augšējie gulkoki ik pēc 2-3 m krasta uzbēruma

noenkuroti ar vēdekļveida novietotam enkursijām. Līdz no-

stiprinājumu izveidošanai krastmala paaugstināta, uzberot

dažādus pilsētas atkritumus. Spriežot pēc kultūrslānī atras-

tajām senlietām un keramikas lauskām, krasta izbūve varētu

būt notikusi ap 15- gadsimtu. Tā kā nostiprinājuma baļķi sa-

vā starpā nav bijuši saistīti, tie no zemes uzbēruma spie-

diena ar laiku ieslīdējuši upē. Līdz ar to radās nepiecieša-

mība izbūvēt jaunu krastmalu. Tā būvēta upes gultnē 2 m no

iepriekšējas ka līdzīga guļbaļķu siena. Jaunajos nostiprinā-

jumos jau visi baļķi savstarpēji saistīti ar tapām, kas ie-

vietotas īpaši izkaltas ligzdās. Upes pusē baļķu priekša ap-

mēram 1-2 m attālumā cits no cita iedzīti 25-30 cm resni pā-

ļi. Daļai no tiem augšgali pacēlušies līdz krasta zemes vir-

smas līmenim. Zemes slānī, kas radies, veidojot jauno krast-

malu, atrastas daudzas 16.gs. krāsns podiņu lauskas, taču

nav vēl nevienas t.s. holandiešu māla pīpītes, kuras bagātī-

gi atrod 17.ga. slāņos. Tas liecina, ka otrā krastmala izbū-

vēta jau 16. gadsimtā.

16.gs. beigās Rīdzenes upe sākusi strauji piesērēt. Upea

gultne no pilsētas atkritumiem uzbērtais slānis 17*gs. sāku-

mā vietām pat pāraniedzis nostiprinātās krastmalas augstumu.

Jaunā uzbēruma noturēšanai daļēji aizbērtajā upes gultnē no

10-15 cm resniem apaļkokiem izveidota stāvkoku rinda, koku

apakšgalus ierokot aizbēruma slāni. Uz šo laiku attiecināma

arī atrasta dēļiem segtā tekne notekūdeņu novadīšanai Rī-

dzenē.

Domājams, ka jau 17.gs. ierīkots Rīdzenes vidū atklātais

šaurais kanāls. Izrakumos no tā atsegta tikai viena mala,

kas veidota, ik pēc 1,0-1,5 m iedzenot ap 20 cm resnus pa-

lus, aiz kuriem krasta pusē likti dēli. Šis kanāls starp 60.
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un 61. gruntsgabalu, liekas, pastāvējis līdz pat 19.g5., kad

tas aizbērts ar smiltīm.

17.-18.gs. virs aizbērtas Rīdzenes upes gultnes saka bū-

vēt dzīvojamas ēkas. Izrakumos atsegti kādas plānā 6x9 m

lielas ēkas pamati. Tie ierīkoti no vairākas kārtas cieši

cita pie cita iedzītiem 10-1$ cm resniem priedes koka pa-

liem, virs kuriem no trim aptēstiem baļķiem izveidots ap 1 m

plata klajš. Uz šīs koka pamatnea no laukakmeņiem mūrētaa

ēkas sienas.

Kultūrslāni atrastas senlietas attiecināmas galvenokārt

uz 17.-18.ga., t.i., uz laiku, kad aakusiea intensīva Rīdze-

nes aizberšana. Tie ir darbarīki **dzelža lāpstas, kalti,

naži ar koka, kaula un smalki ornamentētu bronzas spalu

(9.att.t 6, 10), vērpjamo vārpstu skriemeli, vulkāniska tufa

dzirnakmena; zvejniecībaa rīki - žebērklis, akmens tīkla

gremdi, ar īpašuma zīmi iezīmēta ovāls tikla pludiņš; apģēr-

ba piederumi - auduma un pinumu fragmenti, filca platmalē;

sadzlvea priekšmeti - alvaß trauki un karotes (9.att.: 4, 9),

holandiešu balta mala pīpīšu fragmenti, atslēgas; spēļu pie-

derumi un rotaļlietas - virpota koka šaha figūra (9.att.: 8),

kaula dambretes kauliņš (9.att.: 7), "Sla putniņi svilpav-

nieki, spēļu bumbiņas, grāmatu vaku apkalumi (9.att.: 5),

svina preču plombas (9.att.: 1-2), skaitāmie žetoni, virpots

ornamentēts kaula trauciņš (9.att.: 3). Atrasts ari daudz

būvdetaļu - naglas, kniedes, savilcea, dažādi logu un durvju

apkalumi, logu BVina ietvari un stikliņi.

Otrs pētījumu objekts atradāa Peldu un Daugavaa ielu

atūrl (1. grupas 139. grunta). Šai vieta jau 1971. gada Rī-

gas Vēsturea un kugniecībaa muzejs G.Pedoronko vadība orga-

nizēja nelielua ataedzot to gruntagabala dalu,

kas pieguļ ielu krustojumam. Ta ka atsegtas celtniecības

konstrukcijas netika fiksētas, netika iegūts arī priekšatats

par šī zemea gabala apbūvea attīatību, senāko celtņu plāno-

jumu un konstruktīvo izveidojumu. Šie jautājumi bija no-

skaidroti 1983. gada izrakumos 139. gruntsgabala vidusdaļā,

kaa pieguļ Daugavaa ielai. No šī zemes gabala netika i:-ļ-<
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ta tikai 3 m plata zemes josla pie līdzas esoša 140. grunts-

gabala, jo tuvajās ekaa siena bija avārijas stāvoklī.

Izrakumu laukuma platība 120 kultūrslāņa biezums

sm. No ta vēlākos pārrakumos mazāk postīts saglabājies ti-

kai apakšējais horizonta apmēram 2 m biezuma. Taja izšķirami

pieci apbūvea periodi, apakšējie trīs ar pildrežga ēku pa-

liekam, augšējie divi - ar mūra ēkām. Ta ka jaunāko ēku pa-

mati pārsedz senākos, konstatējams, ka Daugavas ielas būv-

laidu līnija tikusi ievērota jau kopš 13.gs. Laikā no 13-

-līdz 15-gs. tā pavirzījusies tikai apmēram par 1 m uz ielaa

pusi. Zemea gabala pārējās robežas palikušas nemainīgaa kopš

14.gs., kad uz visa zemeB gabala tikusi uzbūvēta mūra ēka.

Divos pirmajoß būvperiodoa celtāa pildrežga ēkas tika

atsegtas pilnā plānojuma. Tas ir vienādu izmēru - 4x5 m lie-

las. Zemē daļēji saglabājies sienu karkasa apakšējais vai-

naga. Taa veidota no aptēatiem 24x28 cm resniem baļķiem, kas

stOroa savienoti ar taisno pārlaidumu. Vainaga atūros un vi-

dū statņu ligzdaa. Karkasa atarp atatņiem, liekas, bijis

aizpildīts ar horizontāli liktiem dēļiem, kuru gali ievieto-

ti statņu sānos izcirstajās gropēs. Otrajai celtnei uz aiz-

mugures sienas vainaga baļķa saglabājusies fragmentārā ķie-

ģeļu mūrējuma viena kārta. Taa varētu norādīt, ka karkasa

bijis aizpildīta arī ar ķieģeļiem. Abām šīm celtnēm grīdu

veido smilšu bēruma. Otrajai celtnei ielas pusē vienā stūrī

ieraktas viena virs otras divas mucas, kurām izņemti dibeni.

Mucās atradāa tumša ar koka skaidām un organiskām vielām

jaukta zeme, kurā bija neliels koka ķipītis un no trim dēļu

galiem izgriezta un kopā aatapota ripa ar caurumu vidū. Ne-

kādas apkures ietaišu paliekas celtnēs netika atrastas.

Trešajā apbūves periodā gar Daugavas ielu būvētas blakus

divaa pildrežga celtnes. Izrakumos tām konstatēts tikai pla-

tuma - 4,0 un 4,5 m. Sienu konstruktīvais izveidojums apmē-

ram tāds pats ka senajai ēkai. Ari šajās daļēji atsegtajās

celtnes apkures ierīču nav bijis. Tiešus norādījumus par šo

<-?ltņuizmantošanu arheoloģiskie atradumi nedod. Visas tās

tr&jušasbojā ugunsgrēkā.
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14.ga. šai vieta pirmo reizi būvēta mūra celtne. Ataeviš

))Btas sienu fragmenti tika atklāti jau 1971. gada. Nepilnī-

ga atseguma un fiksācijas dēl radās priekšstata, ka kādreiz

šai vieta bijusi neliela ēciņa -
"mūra nams" (A. C a v ne,

1978, 101.lpp.). Ka liecināja 1983. gada izrakumi, ta pieder

pie vēlāka - 14.-16.gs. - dzīvojamo namu tipa. Celtne aizņē-

musi, liekas, gandrīz visu 139. gruntsgabalu. lespējams, ka

ēkas gala starp 139. un 140. gruntsgabalu bijusi neapbūvēta

caurbrauktuve, kas vedusi uz aizmugurē eaošo pagalmu. Izra-

kumos atklāta šī perioda koka grodu akn. No celtnes zemē sa-

glabājušies aizmugures un starpsienu lentveida pamati, ka

ari pamati stabiem, kas balstījuši virs pavarda esošo apvelk-

dūmeni. Būvgružos atrastas vairākas akmens kaluma detaļas -

loga palodze, ka ari apvalkdūmeni balstītajās kolonnas pa-

matne, akmens plāksne ar atvēruma caurumiem, kas seguši sil-

ta gaisa apkures krāsni. Ēkas sienas visa augstuma būvētas

no ķieģeļiem. Kapitālajā sienā, kae virzīta pa 138. un 139.

gruntsgabala robežu, ķieģeļu mūrējumā iesietas abu šo grunts-

gabalu ēku starpsienas. Tātad šī āreiena abām ēkām bijusi

kopīga. Tāa celtniecībā ievērota 1293. gada būvnoteikumu

prasība par kaimiņu kooperēšanos, reizē ceļot līdzās divas

dzīvojamās ēkas. Pēc atrastajiem sienu pamatiem iespējams

rekonstruēt ēkas plānojumu. Ta bijusi apmēram 9x20 m liela.

Pret Peldu ielu bijusi vērsta plaša priekštelpa ar apvalkdū-

meni virs pavarda viena kakta. Aiz priekštelpas atradušās

divas dzīvojamās telpas. Par to liecina nelielie šķērssienas

pamati. Viena no šim dzīvojamām telpām bijusi apsildāma ar

silta gaisa apkures krāsni. Zem lielās priekštelpas pagrabs

nav bijis.

15. vai 16.gs. ēka kapitāli pārbūvēta, ierīkojot vaira

kas jaunaa šķčresienas un izbūvējot atejas bedri ēkas iek:

čienē. Pārbūvē par materiālu izmantots Salaspils gliemežu.

lomltß.

Atradumu skaita te aamērā niecīgs (208 keramikas laus-

kas un 137 senlietaa). Zem pagraba grīdas un atejas bedrē
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atrasts daudz 17.-18.gs.priekšmetu - holandiešu mala pīpes,

vara monētas, alvas šķīvji, stikla glāzes, mucas bronzas

krāns v.c. No viduslaiku celtnēm zemē saglubnjies daudz

dzelzs būvdetaļu - viras, naglas v.c. Pagalma daļa atrbsti

koka bļodas galdiņi, kaula ķemmes fragnenti, ar īpašuma zī-

mi rotāti koke trauku dibeni, adas apavi, koka irbulis, kura

gals rotāts kokgriezuma, dzelzs naži. Interesants ntradums

ir dolomltaknens ripiņa (% 6,7 cm, biezums 1,5 cm) ar cau-

rumu vidū, uz vienas virsmas tai ieskrāpēta varbūtējs uz-

raksts (9.att.: 11).

A.Caune, J.Grūbe

IZRAKUMI BAUSKAS PILSDRUPĀS

Vēstures institūta Bauskas arheoloģiskas ekspedīcijas

viena grupa sadarbība ar Bauakaa Novadpētniecības un

muzeju 1982. un 1933.gada turpināja izrakumua Bauskas pila-

drupās. 1982.gada petiti četri laukumi ar kopējo platību

392
,

kultūrslāņa biezums 0,8 - 3,0 m, bet 1983.gada -

viens laukuma 82 ta'platība.

Izrakumoa iegūtas 256 aenlietna, vairāk neka 560 kera-

mikas lauaku un 445 kraana podiņu paraugi.

Pirmā tranšeja šķeraoja visu priekšpils pagalmu. Tranše-

ja iegūtie dati kopa ar iepriekšējo gadu izrakumu datiem par

līdzas esošajam ziemeļu un dienvidu korpusu telpām sniedz

priekšstatu par visu Bauakas pilskalna šķērsgriezumu. Pētī-

jumu laukuma zem 1 m bieza būvgružu slāņa, kas veidojies

pēc I?.gs., gadrūpot pils rtūriem,atsedzas 15*-17- gs.bruģis

Pagalma lltnonispila pustavēšanas laika tikpat ka nav mai-

nijios. 15. gs. pirms ngsnes nolīdzināšanas un bruģa iz-

veidošanas pagalmā tikusi ierīkota drenāžas sistēma lietus

ūdens uztveršanai. Drenāžu veido vairāki 0,6 m dziļi p mt-

zemē māla ierakti un ar granti un akmeņiem aizpildīti grā-

vīši. P6O drenāžaa ierīkošanas zemākās pagalma vietas pie-
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btrtiļ t<r bruģis veidota, uzbērta tīrA amilnu

kārtA guldot dažāda lieluma neregulāras formau doiomltakme-

m plāksnes. Nedaudzie senlietu atradumi, kaa galvenokārt

attiecināmi uz 1?. ga., tika etraati slāni vira bruģa.

Pārējie trīs 1982.gada izrakumu laukumi atrodas aiz

jAunaa pils austrumu korpusa, ta ārsienas pakājē. Seit daļē-

ji atsegti 15. ga. priekšpils dienvidaustrumu puaapaļA torņa

P*mati. Tornim puspagraba atava limeni sākotnēji bijušas di-

vas lielgabalu šaujamlūkas. Paaugstinot zemes līmeni ap tor-

ni, tas vēlāk aizmūrētas. Izrakumos tika konstatēts, ka 15*

%c. priekšpils mūru pakājē atradies apmēram 8 - 10 m plats

un to 3 m dziļš sausa grāvis. 17. ga., ierīkojot jaunos ze-

*os nocietinājumus, vecais grāvis aizbērta. Uzberot vaļņus

un bastionus, tagadēja vietā (vaļņu priekšā) rakts jauns,

daudt dziļāks grāvis.

Izrakumu gaita noskaidrojās austrumu korpusa ārsiena eso-

*aa nelielas durvjailaa sākotnējā nozīme. Tā veduei no pils

koku konstrukcija būvētu ateju virs senā grāvja malas.

Vienīgajā Bauskas pils zīmējumā, kas saglabājies līdz

muau uietma uu parada pili nesagrauta stāvokli 18. ga. aaku-

*ā. austrumu korpusa āraienao vidū redzama liels manierisma

etiia veidots zelminia. Pilsdrupu sienas mūros nekudae ala

konatrukcijaa pazlmea nav vairs saskatāmas. Izrakumos būv-

Kfužu alanl jaunās pils austrumu korpuaa sienas pakājē neti-

ka atraata neviena kalta akmens detaļa. Būvgružos iegūti dau-

dzi, vairākus centimetrus biezi apmetuma gabali, uz kuru

viranas saglabājies melns un sarkana kraaojuma balta fona.

lespējama, ka šeit fasādē *altaa akmena detaļas nav tinušas

lietotas, bet zelmiņa rotājuma veidots apmetuma, to pēc tam

traaojot.

1983.gada atrakta jaunās pila dienvidu korpusa t.aša tel

Norokot 1,5 m biezo vēlāko būvgružu slāni, telpai grld;

netika atsegta. Parādījās aizbērta pagraba kont-ūras. Pag-

liekas, bijis segts ar cilindrisku velvi. Tā sienās at-

klāta durvjaila uz blakus telpu, ieejas kāpņa paliekas, kas
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10.attēls
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vedušas pagraba tieši no pagalma, un aizmūrētas apgaismes ni-

šas. Būvgružu slāni, kas radies, sabrūkot pils sienām, atrās*-

ti vairāk nekā 1000 sīku apmetuma fragmentu ar krāsojuma pē-

dām (baltos, sarkanos, melnos, brūnos, zilos un dzeltenos to-

pos). Uz pagraba grīdas gulēja trīs no vulkāniskā tufa gata-

vota rievota dzirnakmena gabali.

Pagraba aizberŠanas laiku varētu datēt pēc būvgružos at-

rastajam monētām, tas ir
- trīs Polijas karaļa Jāņa Kazimira

(1660.-1666.) sudraba šiliņi un Rīgas 1?. gs.sudraba šiliņš.

Ka 1982., tā ari 1983-gadā kultūrslāni atrastas dažādas

dzelzs būvdetaļas, naglus, iedzītņi, apkalumi, daudz ZTļu,

melnu un brūnu vāpčtu krāsns podiņu fragmentu, dažādas for-

mas profilķiegeļi. Senlietu vidū pārsvarā tādas, kas sais-

tās ar kara darbību: dzelzs stopa bultas (10.att. : 6),

čuguna un akmens lielgabala ložu fragmenti, dzelzs un svina

muskešu un piatoļu lodes, dzelzs kartečas pildījuma šķembas,

muskešu krami (10. att. : 7), karavīru zābaku papēžu apka-

lumi (10. att. : 8, 9). Atrasti arī atsevišķi jātnieku pie-

derumi un zirglietaa. Samērā maz Badzlves priekšmetu un dar-

barīku. Kā interesantākie atradumi minami: virpota kaula

šaha ligūra (10. att. : 5), dažādas svina preču plombas

(10.att.: 1), bronzas uzpirksteņi (10.att.: 4), musketea

gaiļa mehānisms (10.att. : 10), māla pīpea (10.att.: 2),

kaula Šļirces fragments (10.att. : 3).

A.Celmiņš, B.Eglāja

RĪGAS VĒSTURES UN KUĢNIECĪBAS MUZEJA ARHEOLOĢISKIE

PĒTĪJUMI RĪGĀ

Rīgaa Vēstures un kuģniecības muzeja arheoloģiskie pē-

tījumi notika vienlaicīgi divos objektos.

1983.gada augusta tika pabeigti Rīgas Doma krustejas

rietumu spārna iepriekšēja gadā sāktie pētījumi. Jau ie-

priekšējos pārbaudes šurfos 1980. un 1981. gada bija kon-



48

stutēts, ka kruateja vlaA taa garumu izmantota par kapsētu.

DivAa sezonas pilnība tika izpētīta kruatej;<srietumu

spārna. Zem grldaa aeguma mala flīzēm (19- ge.belgna) sAkA<

40-50 cm biezr-javaa un būvgružu kArta, kaa, apriežot pec

eastava, uzbērtu 19. ga. rekonstrukcijas laika. Zem būvgru-

žu kartaa utoedzAa ar kalku javu un atsevišķiem būvgrižu ie-

slēgumiem jaukta netīra, brūngano amilta, ka ari nešķirti

kapi. Izrakumos tika fiksēti 243 apbedījumi. Apbedījumu slā-

nis bija ap 1,5 m biezs. Zemākie kapi ierakti blīva mālsmil-

ti, kas visa krustaja veidoja apakšējo neskarto zemes kārtu.

1982.gada atsegtajā kruatejas ziemeļu gala (t.i., tuvāk

baznīcai) apbedījumu intensitāte lielāka, zemes slānis starp

kipitm augšējie kapi iespiesti apakšējos, zemāk

esošie kapi bieži pārrakti. Acīmredzot daudziapbedījumi

vienkārši likvidēti vēl kapsetaa intensīvas izmantošanas

laika. Par to liecina tranšeja atsegtas lieluma un

blīvuma kauln bedres. Talak no baznīcas apbedījumu blīvuma

samazinās. 1982.gada 19 m gara krustojas posma tika atsegti

157 apbedījumi 5-7 līmeņos, bet 1983* gada 22 m gara poamA

tik-n 86 apbedījumi 2-3 līmeņos. Bez pieaugušo apbedījumies

konatuteti 11 b6rnu un pusaudžu kapi, ka arī trīs dubultap-

bedījumi.

Mirušie guldīti koka šķirstos, kuru kontūras iezīmējas

jau augšējos slāņos, bet apakšēja malu slānī samēra labi

saglabājušies arī zārku sānu un pamatu dēli. ZArki sanag-

loti ar kaltēm naglām, daļai no tiem saglabājušies arī rok-

turi un apkalumu detaļas. Rokturi bijuši seši - pa divi

katros Banos un pa vienam galos. Krustojas dienvidu gala

apbedījumiem zArki un to detaļas netika konstatēti. Acīm-

redzot tuvāk baznīcai glabāti turīgāki cilvēki izturīgāka

koka un apkaltOß zārkos.

Kapi orientēti galvenokārt R-A virziena (ar nelielam

.-irzēm).No kopēja apbedījumu skaita deviņi orientēti

(A-R) virzienā. Mirušie guldīti pārsvara uz mugu-

.s izstiepta stāvokli. Tikai viena bija guldīts uz mutes.

* p p r <st:inedaudz naliektas elkoņos un noliktas pari
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iegurņa kauliem vai ari sakrustotas vidukļa rajona.

Apbedījumiem gandrīz vai nav piedevu. 11B.apbedījumam

uz gūžām divas vienādas simetriski novietotus apaļus bronzaa

sprādzes, 104.
- zem galvas 19,5 cm garš dzelzs priekšmets

ar pierūsējušām koka daļām, 173* - iegurņa labajā puse ne-

liela atslēdziņa. Atsevišķiem apbedījumiem dažādā skaita

(no 4-39) konstatētas bronzas un baltmetala kniepadatas, ka

ari vītu stiepllšu ziediņi - kādreizējais apģērba rotājums.

Izrakumos atrastas 13 monētas. Tās visas datējamas ar

17.gs. vidu un otru pusi (tās noteica Rīgas Vēstures un kuģ-

niecības muzeja numismātikas nodaļas vadītajā A.Jursone).

Spriežot p6c šiem un citiem atradumiem (lauskām, holandiešu

plplsu fragmentiem, krāsns podiņiem v.c), krustejas rietumu

spārns apbedīšanai intensīvi izmantots tieši šaja laika.

Būvgružos atrasts ari kāds krustejas klostera perioda priekš-

mets - kaula rakstāmpiederums - stils.

Apbedījumus apsekoja paleopatologa V.Derums. 72.apbedī-

jumam tika konatatētas patoloģiskas izmaiņas galvaskausa

augšdaļa, iespējama, vēža metastāzes. Cilvēks ar šo kaiti

dzīvojis vel dažua gadus. 104.apbedījumam konstatēta pēc-

nāves galvaskausa sekcija. Krusteja skeletiem

kaulu deformējumi, kas noradītu uz lūzumu sekām, netika no-

vēroti.

lerokot apbedījumus, gandrīz pilnīgi likvidēta kāda se-

na būvkonstrukcija, kuras fragmenti konstatēti gan krusteja,

gan ari Doma dārza pārbaudes šurfos. To veido viduslaikiem

raksturīgs mūrējums - malās rupji apstrādāti dolomltakmeņi,

vidusdaļa aizpildīta ar kaļķu javu un akmeņu šķenbām. No-

jauktajā daļā mūris iezīmējas kā blīva javas un šķembu jos-

la. Domājams, tranšejā atsegta kadrs celtnes iekštelpa. Tar

to liecina iekšsienu apmetuma paliekas. Apmetums, tāpat ka

mūrējuma java, ir smalkgraudains ar sārtu tonējumu. Sencelt-

nes arējās, uz dienvidiem izvirzītas sienas plakne sakrīt

ar krustejas rietumu spārnu raksturīgo lūzumu, bet tas kon-

strukcijas turpinās baznīcas virzienā (11. att.). Kon?ts.tļt3,
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ka viena no sienam atrodas zem krustejas rietumu ārsienas,

paejot apmēram 50 cm zem taa, un gandrīz apkrīt ar ola sie-

nas virzienu. Liķiet,ka sena aiena izmantota par pamatu mi-

nētajam kloatera robežmūrim. Būvkonstrukciju varētu attie-

cinātuz 13- gs. sakumu. Sienu ievērojamais biezuma (pāri

2 m) vedina domāt, ka ueit saglabājušas kādas aenakas nocie-

tinājumubūvea paliekas. Senceltnes izpēte un fiksācija pie-

dalījās arhitekta J.Galviņā. Lai varētu pilnība izpētīt uo

interesantāko atklājumu Doma teritorija, būtu nepieciešami

plašāki izrakumi paša dArza.

1983. gada 8. jūlija sakara ar paredzētajiem celtniecī-

bas darbiem tmizejsatsaka arheoloģiskos izrakumus Rīga, Tir-

goņu iela (7. grupa, 77., 78., 79. grunts). Līdzšinējos pē-

tījumos 1962./63.gada un 1968.-193J.gada tika atsegtu Rīgaa

pilsētas viņa noliktava un daži tai līdzas esošie pagrabi,

šogad arheoloģiska izpēte veikta pagrabtelpas

166 m' kopplatība. legūta neliels skaits keramikas luuaku

un būvdetaļu. Citu senlietu nebija.

3,5 m augstas telpas bija aizbērtas ar būvgru-

žiem. Tas bijušas pārsegtas ar 17.-13.gs. ķieģeļu velvēm,

kuru mūrējuma izmantoti azeltenie holandiešu ķieģeļi.

Grīdas se--umnpagrabos dažad3. Četru pagrabu grīdas (78.

grunts) izklātas ar četrstūrainam akmens plāksnēm (44x46 cm)

pārejas (79. grunts) sedza 4 cm biezi koka drļi. Slāni zem

grīdas veidoja pelēka, netīra smilts ar sīku oglīšu un būv-

gružu oiejaukumu, atrasti daži 17- gs. holandiešu

sienu flīžu fragmenti, malu lauskas un osteologiskais mate-

riāls, bet Rozēnu (bij. Kalēju) ielai piegulošajos pagrubos

- dzelzs s'trņi. kultūrslānis netiku konstatēts ne-

viena no pētītajam telpām. Tadu neuzrādīja ari kontroles

urbumi. Kultūrslānis varētu būt norakts vēlākajās pārbūvēs.

Pagrabu siems, kaa iziet uz Tirinu ielu, konstatētae

90 cm platas un 150 cm uugstaa ieejas ailaa, kuras ved uz

aizbērtiem pagrabiem zem Tirgoņu īelaa. Dažaa no tam aiz-

mūrētas, iagrabi atradusies ari zem Kramu ielis ietves un
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Rozena ielas.

Ho celtniecības viedokļa interesantākie atklājumi bi.ia

trijos 79.gruntsgabala teloAs. Telpas citu no citas atdalī.la

p6c 17. c:s.celtassienaa. Pa gruntsgabalu robežu

e.lošāssienas liecina oar agrāku apbūves periodu. Triju senā-

ko sienu mdre.lumAizmantoti nereeulAras formas dolomīta ga-

bali un lieli (27,0-30,5x8,0-9,0x13,5-15,5 cm) dedzināti

sarkana māla ķieģeli, kas Kūrāti kaļķu javā. Nav ienūti at-

radumi, kas ļautu droši datēt telpu celtniecības sākumu. Pec

sienu mūrējuma veida tās varētu attiecināt uz laiku ap 15.

gs. Vienā no sienām atklāta 40 cm auasta un JO cm olata ni-

ša uDgaismas ķermeņa novietošanai. bādas nišas konstatētas

arī Rīgas Dilsetas vīna noliktavA. Rozena ielai piegulošas

telpas zier:eļusiena bija nosegta ar pienūrčjumu vienas

ķieģeļu kārtas biezumā. TAs labajā stūri konstatēta pussa-

brukU3i atslodzes arka, kura varētu būt mūrēta pāri kādai

konstrukcijai. Piemurejuma nobrukuma rezultātā tika

atklāta interesanta būvdetaļa - sienā iemūrēts kaļķakmens

gotinka kapiteļa fragments. Spriežot pec ruplgā dekora, tas

no kādas nozīmīgas viduslaiku celtnes.

Tehnisku iemeslu deļ izpēte šajA netika pabeigta.

\tbild6t uz jautājumu par eventuāli 13. gs. mūra pastāve-

aanu šajA rajonā būs iespējams tikai pec sienu pamatu pilnī-

gas atsegšanas.

J.Daiga

IZRAKUMI DOBELES KAPULAUKĀ 1982. GADĀ

Vēstures institūta arheologisk*t ekspedīcija 1932.gads

pabeidza izrakumus Dobeles kapulauka Tērvetes iela 4. Iz-

rakumi (1979.-1932.g.) veikti saKarā ar Dobeles rajona rlim-

nlcas paplašināšanu.

Pētīta kapulauka austrumu daļa. A'segti 435 apbedījumi

-1340.kapt!),ktn-i attiecināmi uz laiku no 17.gs.
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sakumam. Tie ir līdzenie skeletkapi ar apbedījumiem 1-4 kur-

tas. Lielākais apbedījumu dziļums 1,5 m. Daļu apbedījumu iz-

postījumi včlāk ierīkotie kapi. Lielāka apbedījumu koncentra

cija novērojama kapulauka dienvidaustrumu (13., 30. un )M.

izrakumu laukums), ka ari ziemeļaustrumu daļa (40.1.Tukums).

Apbedījumi orientēti ar galvām R (azimuts pareti -

270°). Mirušie guldīti dēļu zārkos, kuru dēļi sastiprināti

ar nagLim. Senākos kapos naglu nav, tapec, io6pēj ma, ka da-

ļa mirušo apbedīti bluķa zlrkoa. Kapu bedrēs atro) sikna og-

lītes. Mirušie parasti guldīti izstiepta stāvokli uz Mugu-

ras. i(oku stāvoklis danada, visbiežāk taa SLlieLtn elkoņos,

novietojot virs jostas vietea.

1982.gadu izrakumos iegi)taa 870 aenlietau, ienliaitot aav

rupatradnmus. Je-ilittas bija 163 kapoa. Atraataa 110 monē-

tas atticcinamaa uz laiku no 11.līdz 17.g5., no tam tija

monetpiekariņi. Monētas .trastas 18 kapos, pie kam 15 kapos

tas biji kopa ar citam senlietām, interesi

?iancija, īlindrija un kaltie 2* sadrd) un

dubultgraai (monētas noteic.-T berga).

Atrasts 171 dzelzs na/.is (83 ar deviņas āsi

ļamdzelzia, astoņi krami
,

četr;
..

a .tus, trin kniepadatas un

divi uzpirksteņi; no rot.slietam 261 bronzai kta (87 pn

kavsaktaa, 17-)
,

68 gre!. <. ' ff;atiem

33 upiralgrodzeni). Mmet ie priekus;;-,i( -.. g dlja

sos ari ad .to un uzpirksteņi) bija aai.coi-.-1 vīrieša,

a''lsieviešu kapos. Lai zv-ir,aiļi. 'i

vīriešu kapos, tomēr vist tie ir &ievi*.au kaklarotas

Sastāvdaļa. Dobelea kafoi.aha t.&Lossietie a L.pos toa at-

rada kopa ar stikla bt-onz;.a,alv.a piu

kauri un citam piedefim (950.,

120C., 12-45., 1270., 1325. k=ps). Šie kpi attiecināmi

kapulauka paatavēsan;-s s4dUJ!a To hr.'onltgtiu

noteikt tajoa atrastie mot-ētpitkariņi. 14. t-a.un 15- R3.

aakumarotu tipologijas sk.idroHAn\ tearil.a nozīme ir

trim sieviešu apbedījumiem (1270., un kaps)
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1270.kapi, no kura saglabājies tikai galvgalis, atras-

tas 62 tumsas
,

dzeltenas un zaļas krelles, 18 kauri glie-

mežnīcas, trīs apaļi piekari (sudraba, alvas un bronzas),

bronzas zvārgulis ar krusta šķčlumU un dzelža ziedveida ro-

tājums ar sudraba platējumu. Te atraati arī divi monotpie-

karini. Tie ir Vācijas arhibīskapa Heinriha I (1225.-1238.)

denārijs un Francijas Fīlipa 111 (1270.-1285-) grasis. Nav

droša pamata šo kapu saistīt ar laiku pirms 14.gadsimta.

Lai gan agrākie monotpiekariņi attiecināmi uz 13.ga.

sākumu un beigām, salīdzinot toa ar citu kapu monētām un

inventāru, secināms, ka ndaāšanas laiks rei-

zutniß pārsniedzis 100 gadus. Tādiļ agrākie pēc monētām da-

tējamie sieviešu kapi attiecināmi uz 14.g5., visbiežāk uz

tā otro pusi, pat uz 15.gs. nākumu. Piemēram, 1245.

kapā, kurā guldīta ap 30.gadus veca Hieviete ar galva R

(azimuts dotao līdz trīa brouzaß pakavsaktau ar li-

liju galiem un kaklarota (kau sastāv no 120 stikla krel-

lītēm, 36 gliemežvākiem, kas v-lrti uivās virtenēs un 29

sudraba monotpiekariņiem). Dominē Holandes Vilhelma V

(1346.-1359.) dubultgraai un Flandrijas Ludviga 11 (1346.-

-1384.) graši, taču atrasti arī divi Visbija-j &oti, kas

kalti laikā no 1320. līdz 1380./90. un no 1420. līdz

1440./'5O. gadam.

Uz 14.ga. otro pusi attiecināms 1065.kaps, kuru inven-

tārā trīs bronzas pa.kavsaktad (divas ar liliju ļiaHetn,

viena ar pogu galiem), divnn riņkasaktas (viena ziedveida)

un divi 3pirālgredzenl (darināti no griezumā taisnstūrvei-

da aloksnee un rotāti ar saulltitn). Šujā sievietes kapā

vai bija izelzo nazis ar kniedgtu un kaklarota, kas

sastāvēja no 175 kreMēm, sešām kau-i un de-

viņiem eudraba 14. gs. monātpiekariņiea. To skaitā bija

Plandrijae Ludvlķa I (1322.-1346.) [iroši.
atrastie 11 dzelzs čķipi (10 ar uzmavu, viens ar iei/.it-

ni) un divi platssmenu cirvji p.r::tāv 14. un 15. gn< rak-

sturīgākas formaa. Seši sķipi atrasti vīriešu vai ?i?nu ka-

pos. Paraoti tie novietoti kājgali. 1319.kapa ap 40 gidus
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veca vlrietia guldīts ar galvu R (azimuts 230°). Galvgalī

tam ovāla šķiļamdzelzs ar taisni nošķeltiem galiem un krama

gabaliņš. Pie jostas pa vienam bronzas un dzelzs riņķim un

zvārgulītis ar krusta šķēlumu, pie kreisās kājas ceļgala ar

smaili pret galvgali - dzelzs Šķēpa gals ar skaldņotu uz-

mavu, pie kuras plerūsējis audums. Līdzīgs šķēps līdzīgā

stāvoklī dota līdz ari 1084.kapā. Čajā kapā ari līdzīga

iķiļamdzelzs, bez tam nazis, dzelzs atslēga cilinuriskai

slēdzenei, bronzns jostas sprādze un sudraba vairoggredzens.

1300.kapā, kurā apbedīts vīrietis, pie labā augšdelma

novietots neliels plataomens cirvis un nazis ar iedzitni.

Šie priekšmeti datējami pēc "kaudzītē" līdzās novietotām

astoņām monētām (Flandrijas Ludviķa.l (1322.-1346.) grasis,

laiKā no 1320. līdz 1400.gadam kalti-Visbijas goti un 14. ga.

Hamburgas brakteātil-
Par senāko kapulauka uzskatāma tā uustrumu daļa (27-, 28.,

30.,40. izrakumu laukuma,kas piekļaujas centram). Pēc monētām da-

tējamie kapi liecina, ka p-lctam, kad Livonijas ordeņa mūra

pils celtniecība Dobelē (1335.-1359.) pamatos jau bija pa-

beigta, Dobeles kapulauks plaši izaudzia.

Kaulu pētījumos (V. Deruma) konsta-

tēti 19 kaulu lūzumi (kaa parasti aaauguši pareizi un labi),

seši osteamielita, trīa eksostozes gadījumi. Divreiz konsta-

tēta deformējošā spondiloze. Četriem galvaskausiem trauma-

tisku bojājumu pazīmes, dažāda patoloģija -
četros gadī-

jumos.

J.Graudonis

TURAIDAS PILS PĒTĪJUMI 1982. UN 1983. GADĀ

Vēstures institūta Turaidas arheoloģiskā ekspedīcija sa-

darbībā ar Siguldas novadpētniecības muzeju, turpinot izraku-

aue Turaidas pils kompleksā, strādāja pils laukuma ziemeļu

galveno vārtu rajonā un pilskalna nogāzēs.

Pils ziemeļu daļā izpētīja divus laukumus 490 m
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;)oti)'i.Kultūrniaņa biezums tur bija 1,8 - 2,5 m. Ziemeļu

nogāzes tuvu.i-aatsedzāsno neapstrādātiem plienakmeņiem

kaļķu j svā ceitau 1,6 - 2,2 m biezas aizsargsienaa pamatda-

ļi. Ap 7 m dienvidos no aizsargmūra celta tam paralēla 1 m

bieza siena, austrumu-rietumu virzienā veidojot 18 m garu

un 7 m platu celtni. Plaeā celtne ar ) m biezu starpsienu

sadalīta divās telpāa - austrumu (15x7 m) un rietumu (7x3 m).

I.ielākāatelpas austrumu sienā izmūrētās 0,85 m platas kāp-

nes veda pils ziemeļaustrumu stūra pagrabā, bet rietumu sie-

nā ap 0,9 m platas durvis uz mazāko - rietumu - telpu. Lie-

lās telpas uienvjdu siena konstatēja divas logailas un 1,2 a

platu durvju vietu, iagalma ceļoties zemes lūnenim, logailas

bija aizmūrētas, bet durvju vietā izbūvētas kāpnes, lai no

pagalma varētu nokļūt telpā, kuras grīdas līmenis celtnes

pastāvēšanas beigu laikā bijis jau ap 1,3 m zemāks par pagal-

ma līmeni. Citā celtnes pārbūvē lielā telpa ar pildrežga

sienu pārdalīta divās daļāa. Austrumu daļā līdzās kāpnēm

Izveidots 1,1 m dziļu akasveida padziļinājums, kura sienas

rūpīgi izliktas ar akmeņiem. Augšdaļā ta diametrs ap 1,2 m.

Tas varētu būt pagrabiņa pārtikas glabāšanai.

Celtnes mazākā telpa ar 0,5 m biezu ķieģeļu šķērssienu

pārdalīta divās daļās: dienvidu daļā (1,5x3 m) ar ķieģeļu

grīdu un ziemeļu daļā (ap 5x3 m) ar zemes klonu. Zem aķēra-

nienaa i€būvēta koka tekne, kas beidzās ziemeļu daļas telpā

ar ķieģeļiem izliktā bedrē ap 3 m no aķarasienas. Pāri abām

trijām bijusi cilindriska ķieģeļu velve. Dienvidu telpas

dienvidu aienā 0,85 m platas durvis vedušas 1,2x2,0 m lielā

priekštelpā ar ķieģeļu grīdu. Abas telpas kopumā bija pag-

raba ar ieeju no īpašaa priekštelpas, taču to atšķirīgās iz-

būves praktiskā nozīme nav skaidra.

Turaidas pils centrālais tornis sākotnēji nav bijiß

uaiaiītu ne ar aplūkoto celtni, ne ar aizsargmūri. Vēlākā

irhūvns etapā, turpinot lielās celtnes dienvidu sienu līdz

tnim un starp torni un ziemeļu aizsargsienu iebūvējot

',4 i biezu starpsienu, starp centrālo torni un aplūkoto

ii'3)3 izveidota jauna ap 3x6 m liela izbūve. Tas pirmā
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atāva līmenī bijia tikai zemju blīvējums, bet otrā stāvā -

dzīvojamā telpa. Šajā telpā varēja iekļūt pa starpsienā iz-

būvētām vītņu kāpnēm, tās apkurei, liekas, izmantota tajā

pašā sienā konstatētā krāsns.

Turaidas pils 1590.gada inventarizācijas aktā uz austru-

miem no centrālā torņa norādītas divas velvētas istabiņas un

mazs velvēta pagrabiņš zem otrāa iatabaa. Pēc izrakumos vē-

rotā secināms, ka pirmā velvētā telpa bijusi tieši pie tor-

ņa otrā stāvā konstatējamā istabiņa. Mazais velvētais pagra-

biņš acīmredzot ir atsegtās lielās celtnes mazākā - rietu-

mu - telpa, bet otrā velvētā istaba atradusies virs tās.

Galveno vārtu rajonā, izpētot 400 lielu laukumu, pa

labi no ieejas atsedza vārtu torņa atliekas. Uz laukakmeņu

pamatiem no ķieģeļiem (28,0-31,0x13*0-15,0x7,5-9,0 cm) celtās

torņa sienas bija saglabājušās 1,5-2,0 m augstumā. Torņa

ārējais diametra a,p14,0 m, iekštelpas ap 5,6 m. Dienvidu

daļā bija izveidota 1,9 m plata ieeja no pils pagalmu tor-

ņa iekštelpā, citāa sienās - aaujamlūkas šaušanai dienvidu

(gar rietumu aizsargsienu), rietumu (pret rietumu nogāH'),

ziemeļu (uz ceļu, kaa veda uz vārtiem) un austrumu (gar

vārtiem) virzienos. Tornis celts vienlaikus ar jauno rietu-

mu aizsargsienu 14./ls.gs..mijā vai 15.go.pirmajā pusē. Pils

1590.gada inventarizācijas aktā šis tornis aprakstīts kā

vēl ekuiatējoša trīsstāvu celtne, bet 17.gs.pirmajā puaē

taa jau nojaukts. Torņa iekštelpas pildījumā atrada Gusta-

va II A*dolfal626.gada kaluma Zviedrijas ērea klipi, 1629-

-gada kaluma ēri, ari divus Sigismunda 111 Rīgas šiliņus -

vienu 1621.gada, otra kalšanas gads nav nosakāms. Šādas mo-

nētas (noteica Latvijas PSR Vēstures muzeja numismātikas no-

daļas vadītāja V.Zobiņa) tātad liecina, ka torņa telpa

aizbērta 17.gs.pirmajā puaē.

Pilskalna nogāzēs turpinājās pils aizsargmūru attīrī-

šana no 19.-20. gs. nogulām, bet rietumu nogāzē blakus pus-

apaļam tornim tika izdarīti visu nogāzes nogulu griezumi.

Ziemeļu malas aizsargmūra pamatos atsedzā divas ap 3 m pla-

tas un līdz 2,7 m augstas arkas, kuru praktiskā nozīme nav
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aknidra. Aizsargmūru ārpusē konstatēja lībiešu koka pila

pastāvēšanas laika kultūrslāni. Austrumu nogāzes dienvidu

daļā attīrīju divus kanttforšus. 10.-6,5 m platu un 11.-

-3,5 m platu. To korpusi celti no laukakmeņiem, bet augšdaļa

- no slipi liktiem ķieģeļiem. Kontrforsi balstīja t.s.palaa-

ta austrumu sienas (tā reizē ir arī aizsargsiena) pamatua.

Rietumu nogāzē zem 16.-20.ga.nogulām atklāja, pirmkārt,

kādas ap 10 m garaa celtnes rietumu sienas pamatdaļu un,

otrkārt, Turaidas mūra pils vecākās rietumu aizsargsienas at-

liekas. Mellelās ēkaa rietumu aiena celta no ķieģeļiem. Divaa

šaujamlūk'is norādīja, ka celtne bijusi militāra rakstura.

Nedaudz tālāk nogāze atklājās ap 2,2 m biezās Turaidas pils

vecākās rietumu aizsargsienas pamatdaļa. Pēc pamatu uzcel-

šanas nogāzes aphorums divas reizes paaugstināts (austrumu

nogāzē konstatēti trīs paaugstinājumi). Kad šī siena sagā-

zusies, tās vietā, par vairākiem metriem atkāpjoties uz pla-

kuma pusi, celta jauna - tagad redzamā Turaidas pila rietu-

mu aizsargsiena. Jaunās sienas būvbedro sapostījusi minētās

celtnes austrumu daļu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvbedre

starp veco un jauno aizsargsienu piepildīta ar tumšu zemi.

Pildījuma augšdaļā atrada divua 15.gs.vidua monētu depozī-

tus. Tātad lielie pārbūves darbi - jaunās rietumu aizsarg-

sienas, puaapaļā torņa un, liekas, ari vārtu torņa celtnie-

cība - notikuši 14./ls.ga.mijā vai 15.ga.sākumā.

lespējams, ka rietumu oalā konatatētā mazā militāra rak-

stura celtne varētu būt saistāma ar Livonijas hronikā minēto

1214.gadā celto "castellum", bet vecākā aizsargsiena - ar

1218.gadā norādīto "castrum". Šie pieņēmumi tomēr turpmākā

d . t pārbaudāmi.

Zem mūra pils slāņiem rietumu nogāzes griezumā atsedzās

11.-13.gs. kultūrslānis ar trīs līmeņos gulošu koka celtņu
- guļbūvju - paliekām. Divos augstākajos līmeņos konstatē-

tajam celtnēm bijusi koka grīda. Visaugstākā līmeni gulošās

celtnes apakšējā vainaga un grīdas koki bija deguši, tāpēc

varēja domāt, ka tā ir viena no vācu krustnešu 1206.

nopostītās Kaupo "lielās pils" celtnēm.
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12.attēls
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Agrā kultūrslānī atrada gludās un apmestās bezripas un

nedaudz ari agrās ripas keramikaß lauskas, bronzas lentvei-

da aproces (12.att. * 9), kaula ķemmes (12.att.: 4), dzalM

šķēpu galva, plataamens cirvi v.c. 11.-12./13.gs.senlietas

(12.att. : 1-3, 5-8). Lielākā dala no 530 atrastajām senll'

tām tomēr ir attiecināmas uz laiku no 13.līdz 18.ga. Tās ir

darbarīki (naži, īleni, adatas, sveču šķēres, 12.att.: 15-

-17, 22), ieroči (bultu gali, 12.att.: 18, 19, bruņu un bru-

ņukreklu fragmenti, akmens un metāla lielgabalu lodoa), ie*

dzīves priekšmeti (atslēgas, alēdzeneo, vargana, 12.att.:

14, svečturi, vāpatu māla un metāla trauku fragmenti v.c,

12.att.: 10-13, 20, 21), būvdetaļas (jumta kārniņi, galveno-

kārt kloatertipa krāsns podiņi, viras, pārliekamie,dzinte-

lesu.c). Visumā kultūrslānis atradumiem nabadzīgs.

No 39 atrastajām monētām minamas: Zviedrijas valdnieka

Gustava 11 Ādolfa (1611.-1632.) 1618. un 1631.gadu Zviedrija

ēraa un Rīgas Šiliņš, Kristīnes (1632.-1644.) Livonijaa

šiliņš, Kārļa XI (1660.-1665.) 1663. un 1664. *ada un

nenosakāma gada Rīgas šiliņi, ka arī 1664.gada Livonijas

šniņš, Kārļa XII 1701.gada Zviedrijas ēre. Atrasti ari

Tartu bīskapu Litriha 111 Demerova (1379.-1400.) artiga un

Andreja Pepera (1468.-1473.) feniņš, Rīgas arhibīskapa

LllvestraStodovešera (1448.-1479.) feniņš, Johana 111

(1568.-1592.) TalHnae šiliņš, arī Livonijas ordeņvalsts
"allinaa "Llbekaa tipa" feniņa. 1982.gaua uzietajā nonētu

depozītā pavisam 12 monētae: vitno Livonijas ordeņvulots
14. gs.beigu Tallinas artiga, divi Rigaa arhibīskapa Henin-

ga Šarpon'cerga (1424.-1448.) šiliņi, četri Tartu

Ditriha IV Realera (1413.-1441.) šiliņi un pieci Tallinae

15.ga.otrā caturkšņ*a šiliņi.

Izrakumi Turaiuau pila kompleksa turpināsies.
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N.Jefimova

IZRAKUMI JANOMOLES UZKALNIŅU KAPULAUKĀ

Vēstures institūta arheologiakā ekspedīcija 1982. un

1983.gadā veica izrakumua Daugavpils HRS ūdenskrātuves

zonā Daugavpils raj.Salienas c.p.teritorijā Janomolea uz-

kalniņu kapulaukā Daugavaa kreiaā krasta 1. teraaē.

Kapulauka aaatāv no trim uzkalniņu grupām. Kopējais

uzkalniņu skaita ap 100. Uzkalniņi ir gari, ovāli, apaļi

un konusveida. Divāa aezonas izpētīti kopā 15 uzkalniņi:

viena 111 grupas garais uzkalniņš, 14 centrālae (llļgru:. <s

uzkalniņi (to vidū septiņi garie). Kā garie, tā ari apaļie

uzkalniņi, spriežot pēc to uzbūvea, apbedišania rituāla

detaļām, acīmredzot pieder pie vi-.naa kul-

tūras
.

Neatkarīgi no uzkalniņu formas Izdalāmi divu veidu

uzkalniņi.

Hrtua veida uzkalniņi uzburti, pirmā vēl sadedzinā-

tie kauli bija novietoti pašā uzkalniņā. So uzkalniņu pa-

matā ovāli vai apaļi pelēcīgas ogļainas amilts laukumi,

viru tiem uzbērta uzkalniņš. Kalcinētie kauli izsvaidīti

pa visu uzkalniņu, neveidojot akaidus robežas.Sada veida

ir 4., 5., 6. un 7.apaļais uzkalniņš, kā ari 19.tsur;ia

uzkalniņa. Liekas, te pieskaitāms ari 10. un

uzkalniņš, kur apbedījumi nav atrasti, lai gan pelēcīgas

ogļainas smilts laukumi bija (ao uzkalniņu virsma postīta

meža liroanaa laikā).

Otra veida uzkalniņiem uzbēruma pamatā ir 10-15 cm

biezs pelnaino,ogļaina sārta palieku slānis. Apbedījumi

novietoti nelielās bedrei šai alānl vai ari zem tā. Šāda

veida ir 111 grupas garais uzkalniņš, divi garie uzbērunl

(1. un 2.uzkalniņš), kur atklāti no 4 līdz 10 apbedīju-

miem, iespējams, ka minētā veida ir ari 9.apaļaia uzkal-

niņš bez apbedījumiem (visi II grupā).

Savdabīga struktūra ir 3.uzkalniņam (garumo 12 m.
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augstums 1,4 m), kurā apvienojas pirmā un otrā veida pazī-

mes. Uzkalniņa uzbēruma virsmā izbārstīti kalcināti kauli,

90 cm dziļumā no virsmas fiksēts ovālas formas ogļainas
smilts laukums, bet dziļāk uzbēruma pamatā - ovāls pel-

nains un ogļains līdz 15 cm biezs palieku slānis. Pamatze-

mo zem sārta izsekojama stabu bedru rinda. Tā ierobežo

ovālu laukumu, kaa ir mazāks Dar sārta laukumu. Tas vedina

domāt par kādas varbūtējaf ataou konstrukcijas pastāvēša-

nu. Uzkalniņa pamatā apbedījumi nav konstatēti.

Interesi izraisa ari 11.uzkalniņš ( 4m, augstuma

0,40-0,45 m). Kalcinotie kauli atrodas uzbēruma virsmā,

uzkalniņa pamatā pelnaina, ogļains 11 cm biezs sārta slā-

nis, kurš izvietoto uz grants pnbērutLa (līdz 15 cm biezu-

mā). Zem pabiruma pamatzeme.

Apbedījumi bija bez senlietām. Garajā uzkalniņā

(111 Janomoies uzkalniņu grupa) sārta slāni tika atrasts

kausēta stikla gabaliņš (varbūtējas krellītes paliekas)

un galodiņas fragmenta. Sliktās saglabāšanās doļ senlietu

tips un datējums nav nosakāms. Kalcinštie kauli vāji ap-

dedzināti un slikti saglabājušies. Pēc apbodišanas rituāla

un uzkalniņu uzbūves kapulauku aolmredzot var pieskaitīt

pie garo uzkalniņu kultūras perifērijas pieminekļiem, šīs

kultūras pastāvēšanas kopējos ietvarus datējot ar laiku ne

vēlāku par 10.go.

1984.gadā pētījumi tiks turpināti.

I.Loze

PĒTĪJUMI ZVIDZES AKMENS LAIKMETA DAUDZSLĀŅU

APMETNĒ LUBĀNAS LĪDZENUMĀ

Laikā no 20.jūlija līdz 15.septembrim Vēstures insti-

tūta Lubānas arheoloģiskā ekspedīcija veica pētījumus Zvl-

dzea apmetnā, kaa atrodas tagad jau aizaugušā Zvidzes eze-

riņa dienvidu piekrastē.

96 m*\lielajā izrakumu laukumā (B) apmetnes nogāzes
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daļā, kur kultūrslāņi bija veidojušies koku-zāļu kūdrā,

eapropeli, granti vai smilšainā kūdrā un sasnieguši 1,0 m

biezumu, bija izpētīti agrā neolīta apakšējie, k& ari vē-

lā mezolita slāņi. Tie atbilst apmetnē konstatētajiem

10.-15. litologiekajlem slāņiem un atradās zem vidējā neo-

līta (4.-8. litologiskaia slānis) un agrā neolīta augšējiem

slāņiem (9-litologiskais slānis). Pēdējie bija izpētīti

jau 1981. un 1982.gadā.

Izrakumu laukumā 10.litologiskajā slānī,resp.sapropell,

kas sadalīja agrā neolīta slāņus divās daļās (augšējos un

apakšējos), 6 m garumā atsegts aizsprosta zivju tacis ar ziv-

ju ķeramajām ierīcēm,Tača paliekas sastavSja no divās rindās

vertikāli vai ieslīpi zemē iedzītiem mietiem, atstarpes starp

mietiem bija aizpildītas ar horizontāli liktām klūgu rin-

dām. Abās pusēs zivju tacim bija izvietoti no priežu ska-

liem un klūdziņām gatavoti murdi. Murdu skali bija ari

starp horizontālajām klūgām. Murdos bija līdaku paliekas.

Tepat bija atrasti arī daži liela izmēra koka kāši, kā ari

raga fragmenti ar apstrādes pazīmēm. Starp klūgām bija

diegu paliekaa

Klūgu pamata atradās eapropeli, turpretī augstāk gu-

lošās klūgas bija atsegtas agrā neolīta ogļainajā kūdras

alānī, 0,3-0,4 m zem vidējā neolīta slāņiem.

Pie viena no vertikālajiem mietiem atsegtas vertikāli

liktu murdu skalu paliekaa, liecinot par murda piestipri-

najuma veidu.

Vislabāk saglabājušās murda paliekas ir al tnni

daļēji., jo tā neatklātā daļa paiet zem izrakumu laukuma

rietumu malaļ. Murda skali sakārtoti divās 0,60 m garās

un 0,45 m platās rindās. Zem skaliem konstatēta pret tiem

perpendikulāri izvietotu klūdziņu rinda, iespējams,iedzir-

da (?) paliekas. Zem murda iedzirkņa atradās sprunguļi.

Murda darināšanai izmantoti skali (to platums 1,2-2,0 ir.)

ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu.

un planigrāfiskais zvejas tača izlie-

tojums ļauj pieņemt, ka tas ir tikai fragments no datids
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garāka aizsprosta, kaa bijis izvietots paralēli senajai

ētera kraata linijal, iespējams^vairāku desmitu metru ga-

rumā.

Ta ka zem zvejas tača atraatae agrā neolīta keramikas

auskaa, iespējama, ka zvojos aizsprosta bijia ierīkota

igrajā neolītā līdaku ķeršanai to nārata laikā.

Zem aapropela agrā neolīta kultūralānia bija veidojies

ogļaint kūdrā, kurā atradāa lazdu riekati un ezerrleksti.

Atsegtas vairākas ar šo slāni pildltaa bedres 0,3 m).

Sapropeļa kārtā (15.1itologiskais al&nla) zem kudrainš

ar Onlēm bagātā slāņa atrasti atsevišķi sprunguļi, skaidaa

ar apdedzinātiem galiem un klūgaa.

Arheoloģiskais materiāla tika ievākta viaoa kultūrslā-

ņos (10.-14.1itologiskals slānis), kā ari aapropell (ls.li-

tologiskaia slānis) un granti (16.litologiskais slānis)

vira aleirlta. Šie eiaņl saturēja ari paleoostaologisko un

paleolhtiologiako materiilu.

legūti ari atsevišķi cilvēka galvaskausu fragmenti!

apakšžoklis un paura daļas fragments ar šuvi agrā neolīta

slāni, kā ari apakšžokļa puse eapropeli (velaia mezollts).

Vēlā mezolīta kaula rīkus pārstāv: 1) Tērvalaa tipa

šķēpa gals ar adatveida iedzltņa formu un smaili,ķa4 aa-

stāda gandrīz 1/3 no šķēpa garuma ar simetriski izvietotām

atkarpēm, 2) šķēpu gala ar garu spalvu, simetriski izvieto-

tām atkarpēm, īsu un noplacinātu iedzltņa galu, 3) kaula

lapveida bultas gals, kura spalvai rombveida griezuma,

iedzltnis īsa, 4) ledua piķi*

Šie rīki ir ievākti aapropell. Tie pazaudēti, kad vēl

pastāvēja atklāto ūdens baseins. Sapropell atraati ari

daži koka priekšmeti, piemēram, smailis ar paplašinātu galu.

Pie vēlā mezolīta rīkiem pieskaitāma ari maBĪvs slānekļa

kalta bez izteiktām aānu šķautnēm un saaainātu pietea

daļu un četraūrainu, viegli noapaļotu griezumu.

No agrā neolīta kaula rīkiem pieminams lapveida bultas

gala ar segmentveida griezumu, ari īleni.
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Raga rīki ir dažāfaa formas. Ir kapļveida vai kaltvei-

da rīki, tāpat ari rīki ar aānu gropi u.tml.

Agrā neolīta keramiku pārstāv liela izmira smaildibenu

podi ar dažādu (tajā skaitā ari S veida) augšmalas profl-

lējumu. Trauki gatavoti no māla masaa ar organikao (putnu

mēalu utt.) un sasmalcinātu gliemežvāku piejaukumu. Orna-

menta motlvua uz trauku virsmas veido dūrienveida iedziļi-

nājuml.

Agrā neolīta apdzīvotība apmetne attiecināma uz laika

poanu pirms 6315+60 un 5440 +80 gadiem. Šis apdzīvotības

apakšējā robeža tomēr vdl jāprecizē, izmantojot pēdējā

izrakumu sezorā aavakto paraugu datējumus pēc radioaktīvā

oglekļa metodes.

Vēlā mezolīta apdzīvotība apmetnē attiecināma uz laiku

pirmā 7020+60 - 6760+60 gadiem.

Izrakumu laukumā iegūtas divas sporu-puteksņu diagram-

mas no pretējiem profiliem (rietumu un austrumu). Tās,

tāpat kā 1975-gadā iegūtā diagramma, ļauj vēlo mezolitu

aa.iatītar atlantiskā klimatiskā perioda pirmo pusi, bet

agro neolītu - ar šī perioda otro pusi.

I.Loze

ARHEOLOĢISKĀS APZINĀŠANAS DARBI DAUGAVPILS HES

APPLŪDINĀJUMA ZONĀ

Vēstures institūta arheoloģiskā ekspedīcija laikā ne

1963.gada 12.jūnija lidz 13.jūlijam apsekoja arheoloģiskos

Pieminekļus Daugavpils HKo applūdinfjuma zonā Daugavas la-

bajā krastā rajonā starp Baltkrievijas un Latvijas PSR robežu

un Naujenes pilskalnu.

Apsekots galvenokārt Polockas zemienes galējais zie-

meļrietumu stūris (135-150 m virs juras līmeņa).

Jau agrāk atklātajā Stremku Svikātās

keramikas apnetn ē, kaa situēta uz Dau^av
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t irtnapviispalu toraaes, kā ari kāpāa līdzās šai terasei,

0,5 km augšpus Piedrujaa salas, nookaidrots, ka kultūrslā-

nis terases daļā atrodas zem 1,2 m biezas smilšu sanesuma

kārtas. Tao izsekots vairāku desmitu metru garumā Daugavas

krasta atsegumā. Kultūrslāņa biezuma 0,40-0,57 m, tas ir

intenoivi melns, satur oglītes, beit iegūtas gludās, bez-

ripas un švikātas keramikao lauakaa. Secināma, ka apmetne

alv.ņ vairāk nokā 200 m garu joslu gar Daugavaa krastu

un arheoloģiskās pētniecības darbi tāpsc koncentrējami

šajā rajonā.

Dvorčānu aenā ciema vietā, kaa

atrodas Daugavas krastā, iespējams,uz pirmās virspalu te-

rases, aptuveni 5 km augšpus Piedrujaa, izrakti pārbaudes

aurfi kultūrslāņa biezuma noteikšanai. Konstatēta, ka kul-

tūrslāņa biezuma te aaaniedz 0,64-0,80 m, tā krāsa zem

'iratrkartaaintensīvi melna.

Ar pieminekļa agrīno apdzīvotību saistāma krama konkrē-

tiju, krama skaidu, akmens kaitu fragmentu atradumi (bron-

< kmets?)<-Ciema vietā savāktā ripaa keramika '
liekas

'ai''u būt vēlāka par 12.gadsimtu.

rajonā atklātas arī vairākas jaunas ciema vietaa.

Lupandu ciema vieta (apmetne) atklāta

r'nšnja Daugavas terasē augšpus apdzīvotas vietas (Lupan-

i - iļ).Tas kultūralānia iezīmējas 100 m garumā un 40 m pla-

;r*; iļ biezums sasniedz 0,48 m, tanī daudz pavarda akme-

j). ifgutaa ripaa keramikas lauskas liecina, ka apdzivoti-

)H t "!ē sākusies ne agrāk par 12. gadsimtu. Atrasts arī

T'<t<Yšīfera vērpjamās vārpstas skriemelis.

!orbačovaa 111 apmetne ari

; t-t'iuz vletma no zemākajām Daugavas virspalu terasēm

ļ t vtataa (Gorbačovas) tiešā tuvumā. Kultūrslānis

'h' un 50 m platumā izsekojams apmēram 30 m no

- ' -<ej" a :gavas krasta. Tā biezums nepārsniedz 0,25 m.

<i.nfi-'pa-Keramikas lauakas.
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Koškovcu ciema vieta atrodas L.iuta-

vae kraata, 200 m uz augšu no Daugavaa pietekas Ro-icas.

Kuiturßlānie izs.kots granta uzkalniņa un labi aaakatams

karjera malas atsegumā. Šeit veikti pārbaudes izrakuši

lielā teritorijā, ataedzot 1,5 m dziļu bedri ar kai-

tūralāni Bedrea platuma augšdaļā i,b m, uz leju

tā piltuvveida pakāpeniski sašaurinās, bedrē izsekoti li

dažādi noalaņojumi ar ripas keramiku. Lausku vidū ir sttp

ri profilēti podu malu fragmenti ar līkloča ornamentu.

Lomājams, ka senā ciema vieta bijuai atdzīvota pēc 12.gad

aitnta.

Koškovcu karjera atklāts i 1 .
- 1 2.

ga. ka p v i h v k Te atsegti divi sieviešu kapi.

Viena no apbedītajam vija 0,7 m dziļumā (galva R)

zem ciema vietas kultūrslāņa; vira dļ-oedijumu lielu izmē-

ra akmeņi. Apbedījuma lr.ventāru bronzaa vītais kaklarlņ-

ķie, vīta aproce, vīti gredzeni, zila stikla krelle, de-

niņu

Otrs apbedījums (galva A) ataugts l,i m

Kapa inventārā ar dzintara pl.

kariņl, zila stikla rievotas krelles, ki ari viegli pro-

filēta oezripaa gludās keiaaiikau poda.

Koškovcu senās ciema vietas un kapulauka tiešā tuvuma

"trasta kramu konkrēclja un kasīklis, iie inot par leape-

jamu apdzīvotību bronzas laikmeta vai put agrā*.

250-300 m uz leju pa Daugavas krastu atnesta postīts

i5-i/.ga.kapulauka ar ripas keramiku.

legūtie materiāli li' ma, ka Daugevas labais kraata

zemienes rajonā (Latvijas i'Sh teritorijas aumi

Riotrativajča robežas), iespējama, bijis apdzivetu v.l vJt

Lolita beigās vai pat bronzas laikmeta sāku**

Daudz intensīvāka apdzivotiba attīstītie liunzau

agrajā dzelzs laikmetā (Stremkl). AcLt:t='zot ci. r -

Jona (Koākovcl, Oorbačeva, ! vorčāni, lupandl, Streudl,

Piedruja v.c.) bija viscaur apdzīvota tikai uti at-

tīstītajā feodālismā.
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Ē.Mugurēvičs

IZRAKUMI RĒZEKNES PILĪ PABEIGTI

1982.gada maijā un jūnijā Vostures inatitūta ekspedīci-

ja pabeidza 1980.gadā sāktos izrakumus Rēzeknes pilskalnā,

kur kopumā atsegta 300 m liela teritorija. Pavisam iegūtaa

297 senlietas,3loo māla trauku lauaku, daudz krāsns podiņu

v.c. materiāla.

1982.gadā darbs faktiaki riainājā3 tikai pila četrstū-

rainajā torni, kaa 1590. un 1599.gada revīzijas raksturots

kā celtne ar trim stāviem. Torņa kontūras saskatāmas pils-

urupu 1780.gada zimojumā no dienvidu puses. Aiz puaaagru-

vušiem pils dienvidu pusis mūriem, kaa, apriožot pēc divām

viena virs otraa eaošajām logu rindām, bijuši divu atāvu

augstumā, zīmējumā reljefi izdalās torņa augšējā daļa ar

vienu logu. Tātad, ja aiz šiem mūriem saskatāma par vienu

logu augstāka celtne, četrstūrainajam tornim patiesi bijusi

trīs stāvi. J.K. Broces Rēzeknes piiadrupu 1797. gada zī-

mējumā no dienvidu puaes aia tornis vairu nav redzama. Pēc

3roces informācijas četrstūraino torni pirmā dažiem ga-

diem nojaukuši, lai iegūto materiālu izmantotu Rēzeknes

pilsētas valsts mūra oku celtniecībai.

Uzsākot izrakumus, zem gruvešiem varēja vJrot vienīgi

neskaidras torņa pamatu paliekas, kaa kcnkretizējās tikai

pec pils dienvidaustrumu sienas ataegšenas. Četrstūrainais

tornis piemūrota pie minetāß sienas no priekšpils pusea.

Tā kā netālu no torņa atradāa ieeja priekšpill un no tās

savukārt pilī, tad tornim bija būtiski uvarigat;lunkcijas

pila nizutrdzlbā. Lai labāk garantētu pils drošību, torni

varēja iekļūt tikai no pils puses. Tornis ir neliels,

kvedrātiukae formaa (3x3 m) ar 1,4 m biezām sienām. Līdz

mūsu dienām tas saglabājies pirmā stāva līmeni ar pagrab-

telpu, kurai virzienā uz priekšpili bijusi 0,8x1,0 m liela

lūka.
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Tornla celta ne agrāk ka 16. ga. sakumā, jo taa piebū-

vēta i4.-15. ga. celtajai sienai, daļēji aizuedzot aaja

nienā ierikotāa durvia. Torni atraataa 16.-17. ga. mor.ētaa

Qs63.gada kalta Sigismunda II Auguetu Lietuvas

un Kristīnes (1632.-1654.) Livonijaa šiliņā), māla svilpī-

te un vara kniertdatas.

Izrakumos visvairāk (4892) atrasta dzīvnieku, putnu un

Uvju kaulu, Pašlaik noteikti 4175 dzīvnieku kuuli (blol.

iln.kand. V. Daplļčenko). Ši materiula analīze rada, ka

no noteiktajiem ipatņlom Rēzeknes pila latgaļu perioda

(9.-13. ga.) 68% aaatadijuši mājas dzīvnieki. Savukārt no

tiem treša daļa pieder cūkai, turproti aptuveni vienāds ii

liellopu, sīklopu un zirga kaulu procents. Pila latgaļu
perioda medijumoa vairāk (73%) aaetopami kažokādu zvuri

(bebra, zaķia), mazāk aķeltnadzi (alnia, mežacūka). Hczek-

uee pila viduslaiku purioda (13.-17. ga.) īpatnu vidu u.ā-

jae dzīvnieki sautada 82,9%, pie kam vairāk tiek -uUzutl

liellopi un aiklopi (70% no visiem mājas dzīvniekiem),

mazāk cukaa; zirga kauli sastopami pavisam reti. Mv aedi-

Juminm priekšroka (7C%) Joprojām dota kažokādaa dzivnle-

klem
- vaķim, bebram, caunai, ūdram, bet no šķeltruidžlem

bsz aļņa un mežacūkas vēl eaatopama subra un lacla.

Ē.Mugurēvičs

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI DINABURGAS PILSĒTIŅĀ

V
j institūta Naujenes akapedfci ja i9H2. un

6trauāja HLd

{...:n -i)..'.<:izona,veicot izrakumua k*lreiz!ja binahurgaa

ii) - ti:^.

pilu ir bauļavpiis pilekštet-a,

gan atrodas no tāa 15 kj: uz uuLttuniMUi t/t.'i,itsc.p.

Padomju aalmftleoibaa teritorija. bin: t .rgu

(burc, huu, Luneburc, Dunabarg) kā vācu nocietinājumu saka



70

celt 13. ga. 70. gadoa ordeņa mestra Racburgaa Ernsta laikā.

Tomēr ai pirmā, šķiet, koka pila ilgi nepastāvēja, jo 14.

ga. sākumā aiziet bojā lietuviešu uzbrukuma laikā. Pili vā-

cieši no jauna uzceļ 1313. gadā. Nākošajos piecdesmit gadoa

par Dinaburgu cinijās ordeņa brāļi un Rigaa arhibīskapa,

turklāt uz to pretendēja arī lietuvieši. 14. gs. vidū pili

ar tai līdzāa esošu teritoriju nocietināja mūra sienām un

torņiem. Kopš šī laika Dinaburga kļūst par vācu ordeņa sva-

rīgāko nocietinājumu pie Livonijaa dienvidaustrumu robežas,

bot pilī dzīvojošais komtura regulāri informē ordeņa vadī-

bu par*notikumiem kaimiņu zemēs. Pils nozīmi ceļ taa apstāk-

lis, ka Daugavas ceļu pie Dinaburgas krusto galvenais ceļš
uz Lietuvu. Pilsētiņa pie Dinaburgas pirmo reizi

drcči minēta 15.gs.20.gados. Pēc Livonijas kara 16.ga. ot-

rajā pusē un 17.gs. Dinaburga lielākoties ir poļu rokās,

taču uz laiku to iekaro ari krievi un zviedri. Dinaburgas

pils ar pilsētiņu savu nozīmi zaudē pēc Ziemeļu kara 18.ga.

aākumā, jo 16.gs.beigās novada centra funkcijas pakāpeniaki

pārņem pašreizējā Daugavpils.

Dinaburga celta Daugavas labajā krastā starp divām dzi-

ļām gravām iegarenā kalnā, kas no pārējāa cietzemes noro-

bežots ar trim grāvjiem. Paaugstinājuma šaurākajā galā Dau-

gavaa pusē celta pils, kamēr uz ziemeļaustrumiem no tās

starp grāvjiem atradušās divas priekšpilis, kas kopā ar

2
pili aizņēmušas 3000 m iielu platību. Kalna rietumu galā

pie Daugavaa tam plealejae par 16 m zemāk esošā 30x80 m

liela terase (spriežot pāc noskalotās joslaa, sākotnēji tā

bijusi divreiz uz kuraa atradusies pilsētiņa.

1888.gada izrakumos V.Heimaņa vadībā atsegti pile mūra

pamati nn ataevišķa.:telpas, iegūstot vispārīgu priekšstatu

par pila plānojumu tās pastāvēšanas beigu posmā, teču kul-

tūrslānis lidt pnmatzeme) netika ataagta.

i'3B2.un I%3.gadā izrakumi notika daļēji noaKaiotaj.

terasē 400 iieiā teritorijā. Kultūrslānia ta sasniedz

3,7 m dziļuau, tam daudz noalāņojumu, kuri iedalāmi
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divoa horizontos. Kultūrslāņa augšējā daļa, kuras biezums

ir ap 2 m, attiecināma uz viduslaiku periodu (13.gs. beigas
- 17.g5.), bet apakšējā daļa - uz laiku pirms vācu krustne-

šu iebrukuma. Te iegūtas 1063 senlietas, 306e māla trauku

lauskas, 7650 dzīvnieku kaulu v.c.materiāls.

Viduslaiku perioda apbūvei pilsētiņā ransturlgaa virs-

zemes guļkoku celtnes, kuru apkurei izmantotas māla kleķa
krāsnis (18). Sevišķi labi saglabājušāa celtnes (6), kas

attiecas uz Livonijas periodu (14.-16.g5.). Šajā laikā pil-

sētiņu ietvērušaa 1,4 m biezas mūra sienas. Ja rietumu sie-

na Daugavas pusē izskalojumu rezultātā gandrīz nogruvuai,

tad dienvidu siena pamatu līmeni vēl labi konstatējama. Gar

šo sienu,paralēli tai, celtas divas.ēku rindaß, kuras vienu

no otras atdala 2 m plata iela. Pirmā ēku rinda pievienojas

mūra sienai. Kkas ir vientelpas, gandrīz kvadrātiskas

(3,5x3,7-5,4x5,4 m). Vienā rindā celtas ēkas atrodas blīvi

cita pie citas (atstarpe starp tām nepārsniedz 0,5 m) ar'

ieejas fasādi pret ielu. Eku sienaa būvgtaa no 0,25-0,30 m

apaļkokiem ar stūra pakšiem, taču saglabājušās tikai viena

vainaga augstumā. Grifa izlikta no 0,10-0,15 m platiem plēs-

tiem dēļiem vai apaļkokiem, kas balstās uz šķērsām liktiem

guļbaļķiem. Atsevišķām celtnēm konstatētas taisnstūra piebū-

ves, kas acīmredzot izmantotas par priekšnamiem.Eku —dzīvojamo

māju plānojums diezgan vienveidīgs. Vienā no ēkaa stūriem,kas

ir pretī ieejai, atradusies Krāsns, no kuraa pa diagonāli

Pretējā stūri izrakta vismaz 1 m dziļa pagrabtelpas bed-

re (1,0x1,5 m).

Pēc Livonijas kara, kad Dinaburga savu militāro nozīmi

eāk zaudēt, dzīve pilsētiņā joprojām turpinās, vienīgi mai-

nās apbūve un nocietinājumi. Dienvidu mūra sienas vietā,

kaa bija pakāpeniski ieaugusi kultūrslāni, ierīkota aiz-

sardzības josla; tā sastāvēja no akmeņu un māla konstrukci-

jas, kuru papildināja palisādu aēta. Eku kontūras izsekoja-

mas vāji, labāk saglabājušās no māla un ķieģeļiem veidotās

krāsnis.
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Atradumi, kaa iegūti pilsētiņas viduslaiku horizontā,

galvenokārt saistāmi ar lauksaimniecību, amatniecību un

tirdzniecību. legūti aatoņi veseli un četri fragmentāri div-

zuburu apīļarkla lemeši (13.att. : 16). no kuriem seši vei-

do cits citā iebīdītus trīs lemešu pārus. Atrastas vairākas

izkaptis (13.att.:19) un sirpji (13.att.:2C), kā arī fragmen-

tāri dzirnakmeņi. Dzīvnieku kaulu analīze (V.Daņiļčenko) lie-

cina, ka mājas dzīvnieki (liellopi, sīklopi, cuka) pilsētiņas

iedzīvotāju uzturā pārsvaru pār meža dzīvniekiem (alni, me-

žacūku) iegūst tikai viduslaiku perioda beigās.

Svarīga nozīme bijusi amatniecībai. Atsegta dzelzs iegu-

ves krāsns, kas atradusies sāņus no dzīvojamām ēkām. Krāans

tiešā tuvumā simtiem dzelzs sārņu. Par bronzas tālāku vietē-

jo apstrādi liecina mala tlgelltis,.lejamais kausiņš, saku-

aumi un vairākas lejamās veidnes (13.att.: 9-13) podziņu,apa-

ļu un rozetveida apkalumu atliešanai. Uzietais alvaa apka-

luma varētu būt atliets vienā no šīm veidnēm. No

kiem galvenokārt dzelzs naži (82) (13.att.: 21, 22), īleni

(13), cirvji (12) (13.att.: 15) un šīfera galodas (31h ma-

zākā skaitā - dzelzs cērtes plienakmeņu laušanai, doru kal-

ti (13.att.: 17), slimesti, grebļi, vērpjamās vārpstas

Bkriemeļi (13.att.: 2) v.c, tāpat atī dažādi kaula un raga

izstrādājumi un pusfabrikāti (13-att.: 4, 5).

Par pilsētiņas iedzīvotāju tirdznieciskajiem sakariem ar

Krievzemi vēl viduslaikos liecina sārtā Šīfera vērpjamās

Vārpstas skriemeļi (13-att.: 1) un krellea (16), kaurigliemež

"Icaa (4) (14.att.: 1), krustiņi (2) (14.att.: 22), kā ari

daļa no atrastajām stikla krellēm (14.att.: 2). No rietumu

zemēm ievests kāda piekariņš ar dievmātes attālu (14.att. :

21).

No iedzīves priekšmetiem atzīmējamas atslēgas (4), alo-

dzenea (11), durvju dzelzs apkalumi un cilpas (15), aķiļam-

dzelzis (6), ķemmītes (4), dzelzs panna v.c. No ieročiem un

zirglietām - galvenokārt stopa bultaa (45) (14.att.: 24, 27),

ari dažas loka bultas (14.att.: 25, 26), šķēpu gali (14.att.:

28), zobena roktura poga (14.att.: 29), dunča ādas maksts,
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pakavi (15) (14.att.: 30), ledus piesi (18) (14.att.: 3i,

32), jātnieka piesis, liotuviskas izceļamas zoomurt'u bronzas

laužņu sānu stienītis (14.att.:20), dzelzs sprādze un

riņķi no zirglietām (40), dzelzs skrāpim (14.att.: 33) v.c.

Rotaslietas, kā aproces ( 14. att.: 3, 9), rakavaaktaa

(14.att.: 10, 11, 14, isjj gredzeni (14.att.: 4, 5), pieka-

riņi (14.att.: 3, 16-19), raksturīgi viduslaiku latgaļiem un

liecina, ka pilaētiņā dzīvojusi galvenokārt viet-ijie

tāji. Pēdējie vel pieturējās pie senču ticējumiem, ko

liecina atrastie kaula cirvīši (14.att.: 23) - pj-rkona sim-

bola.

Zem viduslaiku noalaņojumiem uzsākta pirmsvacu pcrlode

kultūrslāņa pētnlecioa . Ateegti vairāki pavardi un kada

iedziļināta celtne. Tadi atradumi ka bezripas apmesta keru-

mika, dzelzs cirvim un airpia (13.att. : 23), kaula adatas

un īleni (13.att.: b, 7), māla vorpjasiaa vārpstas skriemeļi
(13.att.: 3), oronzau aproces (14.att.: 6, 7), pakavumttas

(14.att.:12, 13), zvaniņš, valiņas un piekariņi liecina,ka

apdzīvotība attiecināma galvenokārt uz laiku no līdz 13.

gaduiūt'jn. Taču atseviaķao senlietau, kā akmens kaujas cir-

vis (13.att.:14) un vāles (13.att.:8), akmeas cirvja

urbuma tapiņa, ari daži kaula apdzīvotības sākumu šeit

atvirza uz laiku pirms mūsu )raa.

Kā liecin. rakstītie avoti, vācu Dinaburga uzcelta Nove-

naß (narf:hwalle, vallaa piianovada, ko

tirdzniec.uas ceļš (via r.opweck), taču pēc šīm zi-

ņām nav precīzi noaakama pils utrašanas vieta. Ta

Lirjduurgas pilsētiņa k ..utatēts pirmsvacu kultūrslānis,

iespējamo, ka vācieši savu nocietinājumu cēluši r.ovenes

Pila jo vairāk tapa;:, ka vēl 15.-16.gs.lietuviešu un

krievu v.;atures avoti pašu Linaburgu dīva par Gotiņu jeb

Šie valodnieku domām (K.būga)^atvasi-
nāti no lietuviešu vārda haajinis ("jaura pils"), k.s līdz

"ūsu dienam saglabājies dzelzceļa stacijas, pasta noduļue

UE padomju aaimt.iecibao "Naujene" nosaukumā.
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A.Radiņš

IZRAKUMI KUCIŅU UN CAKULU UZKALNIŅU SENKAPOS

Latvijas PSR Vsstures muzeja Arheoloģijas nodaļa veica

aizsardzības izrakumus Kūciņu senkapos 1982. gada un Cakulu

senkapos 1983* gada.

Kūciņu senkapi atrodas Rčzeknes rajona Audriņu c.p. (ag-

rāk Rēzeknes apr. Hakašenu pag.) kolhoza "Audriņi" teritori-

ja, uz ziemeļaustrumiem no Kūciņu ciema kapsētas. Tie ierī-

koti ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virziena garena, lēzena

paugura Rčzeknes upos labajn ierasta.Patlaban te saglabāju-

šies 48 uzkalniņi, kas situēti sam&ra plaša teritorija

(100x200 m), izklaidus, it kā vairākas nelielas grupas. Uz-

kalniņi ir apaļi vai ari nedaudz ovālas formas. To diametrs

5-9 m, augstums 0,2-1,4 m (vidčjnis diametrs 6,6 m, augstuns

0,51 m). Ap dažiem uzkalniņiem novērojams aizmilzis grāvis.

Kūciņu senkapos pētītie divi uzkalniņi (23. un 31.) bija

veidoti no dzeltenas anilts. To uzbēruma dažādos dziļumos

oglītes, bet pamatā - 0,03-0,10 m biezu pelēkas

zemes slāni ar pelnu un ogļu pčda-a.Uzkalniņus ielokoja (ar

pārtraukumiem) 0,8-1,4 m plats, 0,15-0,35 m dziļš grāvis.

23. uzkalniņa diametrs 7,5 m, augstums 0,91 m. Ta pamata

uz pelēkās zemes slāņa konstatēja degusu koka konstrukciju

(15*ntt.; apzīmējumi att6l6: 1 - jaukta dzeltena smilts, 2 -

pamatzeme, 3 -
dedzis koks, 4

- pelēka zeaioar pelnu un ogļu

pēdām, 5 - Drūna zeme, 6 - kapa bedres un grāvja robežas) -

no četriem baļķiem veidotu četrstūri. Raļķu dinmetrs 0,15-

---0,18 m. Ziemeļrietumu baļķi izsekoja 3,6 m, ziemeļaustrumu -

1,6 m, dienvidaustrumu - 3,3 m, dienvidrietumu - 2,8 m gsru-

n&. Visec konstrukcijas izmēri 4,6x5,0 m. Četrstūra stum

iezīmēja debespuses. Baļķu galu savienojumc nebija nosakāms.

Uzkalniņa bija viens skeletapbedljums 2,15 m gsra, 0,75-

---0,90 m plata, 0,90-0,91 m pamitzems iedziļināta četrstūia

formas kapa bedrē. TPs pildijuna ogļaina zeme. Apbedītais

vīrietis guldīts ar galvu PRR izstiepta stāvokli uz mupraras.



15.attēls



78

Apbedījuma traucēta, neskarti vienīgi kāju kauli. Kapa inven-

t&rA bronzas apkalumi, bronzas zvārgulītis, krama šķemba,

dzelža platasmenc cirvis un dzelzs uzmavas šķēpa gals.

31. uzkalniņa diametrs 6,0x8,0 m, augstums 0,64 m. Tajā

bija viens simbolisks apbedījums 2,1 m garā, 1,0-1,3 m pla-

tā, 0,35-0,38 m pamatzemš iedziļināta četrstūra formas kapa

bedrē. Tas pildījuma ogļaina zeme. Skeleta kauli netika kon-

statēti. Kapa bedres centrālajā daļa, 1,4 m attāluma no zie-

meļaustrumu gala, atradās bronzas pakavsakta ar atrotītiem

galiem, 0,15 m uz ziemeļaustrumiem no tas - divas bronzas

aproces ar zvērgalvu galiem un divi bronzas spiraigredzeni.

Aproces un gredzeni bija ietīti vilnas auduma un uzlikti uz

bērza tāsīm (dēlīša?). 1,4 m attāluma no šis priekšmetu gru-

pas, kapa bedres dienvidrietumu gala, atrada dzelzs iedzlt-

ņa šķēpa galu.

Kūciņu senkapos iegūtais materiāls raksturīgs latgaļiem.

23. uzkalniņš datējams ar 13. un 14. gs. miju, 31. uzkalniņš

- ar 12.gs. beigām.

Cakulu senkapi atrodas Rēzeknes rajona Deklarēs c.p.

(ugrūk Rēzeknes apr. Varakļānu pag.) kolhoza "Vienība" teri-

torija, Varakļanu-Magļu lielceļa labajā pusē, Cakulu ciema.

Tie ierīkoti paugurainā augstiene Malmutes upe 3kreisajā

kra-ta. Patlaban te saglabājušies 90 uzkalniņi, kas izvieto-

ti plašā teritorija (200x350 m), izklaidus, vairākās kompak-

tas grupas. Uzkalniņi galvenokārt apaļi vai ari nedaudz ovā-

li 4-12 m, augstums 0,2-1,6 m). Senkapu ziemeļrietumu da-

la, kur ir lielākie un augstākie uzbērumi, atrodas ari divi

iegareni uzkalniņi (18,5x10,0; 17x11 m).

Cakulu senkapos izpētīja divus uzkalniņus (7. un 68.).

7. uzkalniņa diametrs bija 5,0x5,5 augstums 0,38 m. Tas

veidot 3no brūnganas grants. UzbCruma dažādos dziļumos vie-

tumis bija vēroja īar oglītes. Uzkalniņa pamatā konstatēja

vaji izteiktu (0,01-0,02 m biezu) pelēcīgas zumes siani

pelnu un ogļu pēdām. Uzkalniņā bija vienu skeletapbedljums

2,5 m gara, 0,3 m plata, 0,43-0,45 m pamatzemē iedziļināta
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četrstūra formas kapa bedrē. Tās pildījuma ogļaina zeme. Ap-

bodltā sieviete guldīta ar galvu R izstiepta stāvoklī uz mu-

guras. Apbedījums traucēts, neskarti vienīgi kāju kauli. Pie

abu kāju pēdām atradās pa bronzas zvārgulītim, starp tiem -

bronzas aproce ar zvergalvu galiem, pie labās kājas - ar

bronzas spirālltēm rotāta vilnas audumā ietīta priekšmetu

grupa - bronzas kaklariņķis ar četrskaldņu galiem, bronzas

kaklariņķis ar noplacinātiem galiem un trapecveida mēlītēm,

divas bronzas aproces ar zvērgalvu galiem, divas bronzas do-

bēs aproces, bronzas gredzens ar viduspiaksnlti, kaklarota

no kauri gliemežnīcām, bronzas zvārgulīšiem un stikla krel-

lēm, bronzas spirālltes (sairis vainags?). Kā zināms, latga-

ļu teritorija mirušajam ziedojumus deva līdz tikai retumis

(parasti tie sastopami vīriešu apbedījumos). Postītajā apbe-

dījuma daļā iegūtas kauri gliemežnīcas, bronzas spirālltes,

sārtā šīfera vērpjamās vārpstas skriemelis.

88. uzkalniņa diametrs bija 7,0x7,5 m, augstums 0,48 m.

Tas veidots no dzeltenas smilts. Uzbērumā dažādos dziļumos

konstatēja oglītes, bet pamatā 0,02-0,05 m biezu pelēkas ze-

mes slāni ar pelnu un ogļu pēdām. Uzkalniņā bija viens ske-

letapbedljums 2,8 m gara, 1,1-1,2 m platā, 0,97 m pamatzemē

iedziļinātā četrstūra formas (stūri noapaļoti) kapa bedrē.

Tās pildījumā ogļaina zeme. Apbedītā sieviete guldīta ar

galvu DR. No skeleta saglabājušies roku kauli, ribu fragmen-

ti, kāju kauli (labā kāja netraucēta), no kapa piedevām -

sārtā šīfera vērpjamās vārpstas skriemelis, dzelzs nazis

ādas makstī.

Ap izpētītajiem uzkalniņiem konstatēja apaļas un iegare-

nas formas bedres (% 0,9-2,5 m, dziļums 0,15-0,40 m). Pie 7-

uzkalniņa tās bija pildītas ar pelēcīgu, ogļainu, pie 88.

uzknlniņa - ar pelēcīgu zemi.

Cakulu senkapos iegūtais materiāls datējams ar 12.-11.

gs. un ir raksturīgs latgaļiem.
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J.Siatkovskis

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU APSEKOŠANA DOBELES RAJONĀ

Latvijas PSR Kultūras ministrijos Muzeju un kultūras

pieminekļu zinātniskas pētniecības padome no 1983. gada 31.

maija līdz 10. jūnijam apsekoja republikas un vietējas nozī-

mes arheoloģijas pieminekļus Dobeles rajona. Aprakstīti, fo-

tografēti un saimniecību zemes ierīcības plānos atzīmēti 54

valsts aizsardzība ņemtie arheoloģijas pieminekļi.

Tika precizētas Kauliņu (Augstkalnes c.p.), Cibēnu (An-

nenieku c.p.), Andaru un Kaupju senkapu (Bikstu c.p.) atra-

šanas vietas, papildinātas ziņas par cilvēku kaulu atrašanas

apstākļiem Maztlšu (Bites c.p.) un Bukaišu senkapos (Bukai-

šu c.p.).

Reģistrētas ziņas par cilvēku kaulu un senlietu atradu-

miem grantsbedres pie Bites ciema Klauku mājam un kaulu at-

radumiem smilšu ieguves vieta Aucē, pie Latvijas Lauksaimnie-

cības akadēmijas mācību un pētījumu saimniecības "Vecauce"

izgāztuves.

Senvietu skaits tika papildināts ar jaunu kulta vietu -

upurakmeni. Tas atrodas lauka vidū, neliela ar priedēm apau-

guša pauguriņā dienvidaustrumos Ligu mājām (Bitos c.p.). Ak-

mens izmēri 140x240 cm, augstums virs zemes 50 cm. Akmens

vidū dabisks 23 cm dziļš bļodveida padziļinājums. 100 m rie-

tumos no akmens atrodas Ligu I akmeņu krāvuma senkapi, kas

tagad stipri postīti. Agrāk atsevišķi akmeņu krāvumi bijuši

vērojami ne tikai priedēm apaugušajā uzkalniņā, bet ari lau-

kā austrumos no tā. Tagad šis vietas meliorētas.

Vairākos objektos tika iegūtas senlietas. Bukaišu ciema

Lielogļu senkapos atrasti vidēja dzelzs laikmeta zemgaļu di-

vi dzelzs uzmavas cirvji (16.att.: 5), uzmavas šķēpa gala

(16.att.: 6), nazia, sirpja fragments, bronzas rotadata (16.

att.: 4), aproce (16.att.: 2) un salauzta stopasakta (16.

att.: 3). Tā kā senkapu teritorijā notiek zemes darbi, visā

uzkalniņa teritorijā lielā daudzumā atrodami cilvēku kauli.

Apstrādājot zemi, postīti Auces senkapi (Auces c.p.).
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Čeit ntrasts ar vidējo dzelzs laikmetu datējams dzelzs uzma-

vas cirvic, šķiļamalcaens (16.att.: 7), vainaga bronzas plāk-

snīte (16.att.: 1), bronzas važiņa un stikla krellīte. Atva-

šu senkapos (Bukaišu c.p.) iegūta bronzas lentveida aproce,

gredzens un saktas frapnents. Senlietas atrastas, ap-

strādājot sakņu dārzu. Ekspedīcijai nodots dzelzs uzmavas

šķēpa gals no Grlnertu senkapiem (Vltiņu c.p.). Incēnu pils-

kalna (Vltiau c.p.) pakāje atrasta ripas keramikas lauska un

galodas fragnents. Pilskalna terase un dienvidaustrumu pakā-

je postīta.

Silakalna pilskalna (Augstkalnes c.p.) ziemeļu valni

konstatēta ap 1 m dziļa nesena rakumu bedre. Bedri rokot,

posti tas vaļņa koka konstrukcijas. Izmestajās zemčs un bedrē

redzami purogļojušies koku fragmenti, atrasta māla trauka

lauska.

Kviešu apmetnes (Auru c.p.) teritorijā atrasti deguši

šķelti akmeņi un ogles.

Pēc plašajiem meliorācijas darbiem un ceļu būvēm Dobeles

r ; < daudzi pieminekļi dabā grūti lokalizējami. Vairs nav

gandrīz nekādu pazīmju, kas norādītu uz Liekņu (Bēnes c.p.)t

Pļavnieku, Mazsvēdru, Anšķinu I un 11, Līgu II (Bites c.p.)s

Kvietu (Bukaišu c.p.), JāņogSnu (Naudītes c.p.), Lejnieku

(Tērvetes c.p.) senkapu, kā arī uz Mazpelvežu (Augstkalnes

c.p.) un Ruņgu (Penkules c.p.) apmetņu atrašanās vietām.

Apskatīto aizsargājamo arheoloģijas pieminekļu stāvokli

Dobeles rajonā nevar uzskatīt par apmierinošu, jo lielākā

daļa objektu tiek lauksaimnieciski apstrādāta.

J.Siatkovskis, J.Urtāns

IZRAKUMI PĀVULKALNA VIDUSLAIKU KAPSĒTĀ

No 1982. gada 19* jūlija līdz 23. jūlijam (J.Urtāna va-

dībā) un no 1983. gada 4. jūlija līdz 29- jūlijam (J.Siat-

kovska vadībā) Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju un

kultūras pieminekļu zinātniskās pētniecības padome veica
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aizsardzības izrakumus Pavulkalna viduslaiku kapsēta.

Kapsēta atrodas Valkas rajona Launkalnes c.p. teritorija

ap 1 ka rietumos no Launkalnes, pie Straumaļu mājam.

1981. gada rudeni Pavulkalna tika rakta grants, kā re-

zultāta pieminekļa lielāka daļa tika iznicināta. Rokot gran-

ti, atrada kauri gliemežnīcas, aproces, spirālgre'zenuo, na-

žus
v.c. senlietas.

Piecos izrakumu laukumos 252 platība 0,2-0,8 m dziļu-

ma, 1-3 kārtas tika atsegti 128 apbedījumi (1982. gada - 20,

1983. gada - 108) un iegūtas 178 senlietas (1982. gada -

1983. gada - 124). Mirušie apbedīti koka šķirstos, kuru pa-

liekas daļēji saglabājušas, vai ari bez tiem un orientēti

galvenokārt uz R (ar nelielam novirzēm uz Z un D). Tikai di-

vi apbedījumi orientēti nr galvām A. Pnmsti mirušie ipbedl-

ti izstiepta stāvokli uz muguras, rokas gar sāniem vai uz

krūtīm. Atsevišķos apbedījumos rokas bija saliektas elkoņos

un plaukstas atradās pie zoda. 43. kapā zīdainis bija gul-

dīts uz labajiem sāninm. Izrakumos konstatēti 103 pieaugušo

"n 25 bērnu apbedījumi.

Tūlīt zem velēnas atsedz*' divu 3vienā kārtā liktus akme-

ņu krāvumus. Pirmais no tiem (2,6x2,3 m) neregulāra apļa

veidā, šķiet, krauts dažādos laikos no galvas lieluma

tiem. Tieši zem krāvuma atsedza divus kapus. Vienā no tiem

Pie mirušā laba apakšstilba ar smaili uz leju atrada dzelzs

iedzltņa šķēpa galu (17.att.: 6). Otrs krāvums (ap 4x4 m)

kompakts, likts no galvas lieluma un lielākiem akmeņiem un,

lai gan, zemi apstrādājot, postīts, liekas, bijis nerera-lāra

apļa veidā. Starp akmeņiem bija relnu krasas smilts, vietām

kaulu drumslas; te tika atrasts ari dzelzs nazītis.

Zem otra akmeņu krāvuma vairākās galvenokārt 55-

-65 cm dziļumā,attīrīti 14 apbedījumi. Dažiem apbelljumien

doti līdzi naži, kauri gliemežnīcu un stikla krellīšu kakla-

rotas, sudraba monētas.

Zem krāvuma centra 115 cm dziļu-rā atsedza kapu. T; pil-

dītajam mirušajam pie labās kājas apakšstilba dzelzs ieizlt-

-9a šķēpa gals (17.att.: 7). Kapa bedres pildījumā r.adraba
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monēta - Tallinas 14.gs. beigu - 15-gs. sakuma Llbekas tipa

feniņš (monētas noteica V.Zobiņa).

Pirms Lielā Tēvijas kara Pāvulkalnā bija ap 20 uzkalni-

ņu, kuru diametrs ap 3 m, augstums - līdz 0,5 m. Tagad šie

uzkalniņi norakti. Vietējie strādnieki zināja stāstīt, ka,

rokot granti, esot aizvākti lieli akmeņi. Zem tien it kā at-

rastas senlietas, kas attiecināmas uz vēlo dzelzs laikmetu.

Sieviešu apbedījumos parasti dota 3līdzi knuri gliemež-

nīcas, stikla krellītes, monētas, bronzas ripa 3sa'-rtas(l7*

att.: 3), naži. Pie 81. kapā apglabātās sievietes labās kā-

jas ceļgala atrada dzelzs nazi, krūšu labuju pusē - bronzas

riņķaaaktu ar dzelzs zoslas paliekām un saktas lokā iesietu

adas sloksni. Mirušās vidukļa rajonā bija ādas jostas frag-

ments ar divām baltmetāla plāksnītēm.

Cita kapa inventārā kauri gliemežnīcas, stikla masas

krellītes un ne trim bronzas otieplltem vīts Vi-

dukļu rajonā atrada rinķasaktu nr ādas un auduma paliekām,

krūšu kreisajā pusē - dzolzs nazi ar bronzas kniedftēm rotā-

tā ādas maksti. Vairākos kapos atrastas bronzas adata3. Vie-

nā adatā bija ievērts un ap adatu aptīts vilnas dzijas pave-

diens (17.att.: 4).

111. kapa (vīrieša) inventāra sastāvā divas bronzas

sprādzes ar ādas atliekām, kas atradās virs kreisā apakš-

stilba u:ikreisās pēdas, šķiļamdzelzs (17.att.: 8) ar krami-

au un neliela smilšakmens galodiņa. Citā izpostītā kapā pie

kājām atrasts dzelzs rirvis (17-ntt.: 9).

Vienam no apbedītajiem - 50-55 gadus vecam vīrietim -

konstatēts labi aprētojica atslēgs kaula lūzums un iespie-

dums (4,5x3 cm) kaulā kreiso deniņu apvidū. lespiedums sekls,

izdarīts ar cietu (dzelzs?) priekšmetu un aprētojies (V.De-

rums).

Puvulkalna viduslaiku kapsēta bijusi visai liela, un ta-

jā vairākus gadsimtus apglabāti vietējie zemnieki ar rakstu-

rīgajām rotām un nabadzīgu kapu inventāru. Spriežot p3c at-

rastajam monētām - Tallinas un Tartu bīskapijas 14.gs. bei-

gu - 15.gs. sākuma Libekas tipa feniņiem -un senlietām,
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PAvulkalna viduslaiku kapsēta mirušie apglabāti laika no 14.

līdz. 17.g5., tomēr iespējama, ka kapsēta izmantota arī ag-

rāk. Par to varētu liecināt uz vēlo dzelzs laikmetu attieci-

nāmie savrupatradumi: igauņiem raksturīga sakta ar krustvei-

da loka izvirzījumu (17.att.: 2), važiņu rota ar rotadatu,
kam volūtveida gols (17.att.: 1), ka arī bronzas aproce ar

zvērgalvu galiem (17.att.: 5).

E.Šņore

AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI AGRĀ DZELZS LAIKMETA

UZKALNIŅĀ MĀRCIENAS LEJNIEKOS

Laika no 1983. gada 23. augusta līdz 7. septembrim Mado-

nas novadpētniecības un mākslas muzejs ZA Vēstures institūta

vec. zin. līdzstrādnieces E.Šņores vadība veica aizsardzības

izrakunus Madonas raj. Mārcienas c.p. bij. Lejnieku maju ka-

pu uzkalniņa. Uz 4.gs. attiecināmais uzkalniņa (% 16 m, aug-

stums ap 1 m) izrādījās stipri sapostīts gan ar kartupeļu

bedrēm, gan izlaužot un uz vietas sašķeļot akmeņu riņķa lie-

los akmeņus, gan centrālajā daļā ierokot kritušu zirgu.

1983. gada sākumā kapu uzkalniņam, kas bija iekļauts melio-

rējamā teritorijā, ar buldozeru bija nošķelts virsējais slā-

nis apmēram 40-50 cm biezumā. Līdz ar to bija izpostīta rin-

da vel neskarto apbedījumu. Daļu no dienas gaismā izcelta

kapa inventāra bija savAcis un Latvijas PS3 Vēstures muzejā

nogādājis Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskas pētnie-

cības padomes darbinieks Juris Urtāns. Izrakumi b ja organi-

zēti, lai saglābtu vēl eventuāli nesapostītos apbedījumus,

kas lauksaimniecības darbu jaitā varēja tikt iznicināti (uz-

kalniņa bija jau r.psetp).

lerakumos tika atklāts tikai viens nesapostīts apbedī-

jums uzkalniņa centiā. Saskaņā arm.ē. l.g.t. baltu ciltīm

pars:u apbedījuma galvgali bija novietoti akmeņi!

galvas pusē viens, kreisajā -
divi. Apbedījuma kājga-

lī akmeņu trūka, tur sākās postījuma bedre. Apbedījums -
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skeletkaps - bija orientēta R-A virziena, skeleta kauli, at-

skaitot apakšdelma kaulu fragmentus aprooē, bija pilnīgi iz-

nīkuši. Kapa piedevas atradās savas vietas. To sastāva bron-

zas riteņadata ar sešiem spieķiem galvas labajā puse, kapa

vidusdaļā bronzas aproce ar trīsstūra šķērsgriezumu, sešrin-

du auklas ornamentu uz loka un tikla ornamentu aproces ga-

los, kā ari dzelzs ieliekts rauknis apmēram ceļgalu rajonā.

Apbedījums bija guldīts uz tumša ogļu-pelnu slānlša, kāds

vispār raksturīgs šī perioda baltu kapu uzkalniņiem. Tas

ļauj secināt, ka apbedījums pieder pie sākotnējiem apbedīju-

miem uzkalniņa. Spriežot pēc aproces diametra, apbedījums

piederējis pieaugušam indivīdam, šķiet, sievietei. Par to

varētu liecināt dzelzs rauknltis, kas šī perioda apbedījumos

sastopams galvenokārt sieviešu kapos.

Bronzas riteņadata (18.att.: 1) ir visai raksturīga lat-

viešu un lietuviešu agrā dzelzs laikmeta kultūrai. Latvijas

teritorijā tā atrasta galvenokārt Daugavas kreisā krasta '

Pieminekļos, parasti ar piedevām bagātākajos kapos. Domā-

jams, ka tā dota līdz cienījamākam saimes loceklim. Samērā

maslvai aprocei (18.att.: 2) irtrlsstūrveida šķērsgriezums

un loka greznojums paralēlu rievotu sešu gropju veida, kas

atgādina aukliņas. Aproces galus rotā ar šķērssvltrām noro-

bežots tikla ornaments. Aproces tips un tas ornamenta ele-

menti ir raksturīgi uzkalniņu kapu kultūrai, kaut gan tiešas

paralēles aprocei nav zināmas. Kapā atrastais dzelža raukrns

(18.att.: 3) ir ieliekts un ta līkais iedzltnis ntlūzis.

Atzīmējams cieši līdzās centrālajam apbedījumam atklā-

tais apaļais (1,50x1,20 m) rituālais pavards. Pavards, tāpat

kā apbedījums, atradās uz melnās uzkalniņa pamatvirsmas, tā

pamats izklāts ar oranžu malu kārtu. Virs šī māla blīvā krā-

vumā pelēcīgi māla gabali, oranžas māla piciņas (degušas?),

atsevišķi palieli māla apmetumu gabali, kas bija saglabājuši

baļķu nospiedumus, kā ari nedaudz gludās bezripas keramikas

lausku. Lauskas piederējušas vairākiem traukiem, jo dažas ir

Parupjas, citas atgādina gludināto keramiku.

Šāda veida rituāls pavards Latvijas agrā dzelzs leikmota
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uzkalniņos konstatēts pirmoreiz.

No izrakumos atklātajām rotām - savrupatradumiem (no iz-

postītiem kapiem) - minamas: bronzas aproce ar sešstūra

šķērsgriezumu un ar saulītēm un šķērsrieviņām rotātu loku

(18.att.: 7), divas kādreiz piederējušas bron-

zas lunulas ar trim kārpiņām galā (18.att.: 4, 5) un gabalos

saraustīta bronzas važiņa no trlsstūraina šķērsgriezuma lo-

cekllšiem (18.att.: 6). Atrasti ari divu adatu - dzelzs

(18.att.: 9) un bronzas (18.att.: 8) - kātu fragmenti.

No ieročiem kā savrupatradumi iegūti trīs uzmavas šķēpi.

Vienam šķēpam (18.att.: 10) ir samērā šaura lapa un gara uz-

mava, turpretī citam (18.att.: 11) - plata lapa ar profilē-

jumu tās vidusdaļā (tas atstāj arhaiskāku iespaidu). Šie

šķēpi pieder pie diviem atšķirīgiem -agrā dzelzs laikmeta

šķēpu tipiem. Trešais šķēps (18.att.: 12) ir buldozera pil-

nīgi deformēts.

Viens no uzkalniņā atrastajiem cirvjiem ir slaidas,

skaistas formas; tas ir Saurasmens cirvis ar apaļu kāta cau-

rumu (18.att.: 13). Jau īsāka forma un taisnāka mugura.'ir

otram šaurasmens cirvim (18.att.: 14); trešais cirvis ir uz-

mavas cirvis, kas ticis lietots līkā kātā (18.att.: 19);

Austrumlatvijai tāds cirvis nav raksturīgs, un tas liecina

Par sakariem ar zemgaļu ciltīm.

Juris Urtāns Latvijas PSR Vēstures muzejā nogādājis

bronzas kaklariņķi ar
konveida galiem, ltmulu kaklarotu,

Profilētu bronzas rotadatu, aproci (18.att.: 7), cirvi (18.

att.: 13) un garu dzelzs nazi.

G.Toropina, J.Urtāns

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU APSEKOŠANA VENTSPILS RAJONĀ

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju un kultūra

Pieminekļu zinātniskās pētniecības padome 1982. un 1983.

16 apsekoja arheoloģiskos pieminekļus Ventr.pilsrajonā. Pie-

minekļi tika aprakstīti, fotografēti un atzīmēti saimniecību
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zemas ierīcības plānos. Pavisam apsekoti 119 objekti.

Noliela uzkalna, kuru postījis grants karjers, 15C m

riemaļrietußOS Priednieku mājam (Ziru c.p.) tika konstatēta

līdz šim nezināma apmetne. Karjera profila redzams 0,9-0,7

m biezs kultūrslānis, kā ari atsedzas līdz 1,2 m dziļas bed-

res ar tumšu, pelnainu zemi, kas saturēja oglītes un degušus

akmeņus. Šeit tika atrastas 17 bezripas keramikas lauskas -

tai skaita septiņi švlkatas keramikas paraugi, kaß pēc māla

sastāva un švlkājuma līdzīgi Sāmates akmens laikmeta apmet-

nes keramikai
.

Jauna viduslaiku kapsēta konstatēta 100 m ziemeļrietumos

Mazčunču mājām (Piltenes pils.). legūtas un pārbaudītas zi-

ņas par varbūtējām viduslaiku kapsētām pie Upesleju (Ances

c.p.) un Hārupju mājām (Tārgales c.p.) un baznīcas vietu pie

Elku kapsētas (Tārgales c.p.). 200 m ziemeļrietumos no Rin-

das baznīcas (Ances c.p.), vietā, kur, pēc vietējo iedzīvo-

tāju ziņām, atradusies vecā Rindas baznīca, tika atrasti ak-

meņi un ķieģeļu šķembas.

Vairāki arheoloģijas pieminekļi gājuši bojā vai stipri

postīti. lerīkojot smilšu karjeru, Ances c.p. iznicināta

Upesleju Elku liepa, jūrā ieskalota viduslaiku kapsēta pie

bij. Kriķu mājām (Jūrkalnes c.p.).

Silmalciema senkapu teritorijā (Užavas c.p., republikas

nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.1370) 150 m uz dienvid-

austrumiem no V.Sizova 1895- gada un Ed.Šturma 1938. gada

izrakumu laukumiem ierīkots smilšu karjers. Pec vietējo ie-

dzīvotāju ziņām, darba gaitā te atsegti tumši pelnainas ze-

mes plankumi ar oglītēm.

Meliorācijas darbu rezultātā postīti Pasiekstes Striķu

senkapi (Kr.1373, Vārves c.p.), Ceriņu - Apsēnu senkapi (Nr.

1166, Usmas c.p.) un Druķēnu senkapi (Piltenes pils.). Pēdē-

jos tika atrasta bronzas plakanspirāle.

Precizētas un dabā pārbaudītas arhīvu ziņas par senka-

pie bij. Pūkalu mājām (Puzes c.p.), Cirpstenes kapsētas

torija (Ventspils pils.), par viduslaiku kapsētu pie

- i .

Buču Mājām (Puzes c.p.) v.c. Konstatēts, ka ziņās minē-
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tie senkapi pie Reiņu mājam un Vilka raga senkapi ir viens

objekts - kapsēta pie Salenieku mājam (Varvea c.p.). TApat

viens objekts ir Dambkalna senkapi un Grantskalna viduslaiku

kapsēta pie Ciemgala mājam (Popes c.p.).

Apsekota kulta vieta Tārgales c.p. - Elku liepa, Kraupu

liepa un osis. Koki aug uz vienas ziemeļaustrumu - dienvid-

rietumu virziena orientētas līnijas. Pēc vietējo iedzīvotāju

:iņam, vēl pirms Liela Tēvijas kara Kraupu liepa ka ziedoju-

mi karti lakatiņi un prievītes.

Veckušķu Svētozola (Ugāles c.p.; litemtUrA tas minēts

ari ka "ozols Billenu mējAs") stumbra apkārtmērs 1,3 a aug-

stuma virs zemes ir 7,6 m. Pēdakmons pie Dampeļu mājam un

pie Māteriem (Ugāles c.p.) ir viens objokts. Akmens ir apmē-

ram 2 m augsts, ta diametrs ap 4,5 m. Apakaldltaia krustak-

mens pie bij. Abavas muižas kapsētas (Zlēku c.p.) izgāzto

no sākotnēja? vietas. Akmens garums 1,3 m, platums 0,55 m-

Ta.virspusē un sānos iekalti deviņi krusti.

Lokalizētas senlietu atrašanas vietas rie Tueņu mAjam

(Zlēku c.p.), Krišjāņu mājam (Tārgales c.p.) v.c. Konkroti-

zeti sudraba stienīša atrašanas apstākļi un vieto pie bij.

Krastinu aajum (Ances c.p.).

J.Urtāns

IZRAKUMI RĪGĀ TEĀTRA IELĀ, AIZPUTĒ

UN PIEMINEKĻU APZINĀŠANA

Latvijas PSR Kultūras'ministrijas Muzeju un kultūras

Pioainekļu zinātniskas pētniecības padome no 1983- gada 8.

augusta līdz 27. septembrim veica izrakumus Vec-Igā Teātra

iela 5/7. Izrakumu teritorija daļēji atradās kādreizējo divu

nelielo gruntsgabalu robežas (tagad 2. grupas 33. grunts-

gabals). Pētītajā laukuma (ta platība 35" ) kultūrslānis

bija 4,4 m biezs. Virskārtu ap 1,5 m
biezumā veidoja par-

jaukti 18.-19.gs. būvgruži, kuros atrasts neliels akmens ma-

-aa trauciņš (19.att.: 5). Uz 18. gs,
attiecināmajā slßnl
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vienkopus atrada trīs ar iesllpetu ornamentu rotātu un īpaši

veidotu importētu stikla glāžu atliekas. Zem būvgružiem at-

sedza septiņas kurtas, kuras iezīmēja anLūves un nostiprinā-

jumu paliekas. Izrakumu laukuma nelielo izmēru dēļ neizdevās

pilnīgi atsegt nevienas celtnes paliekas. Pirmajā kārta zem

pārjauktajiem būvgružie-i atklāta kāda celtne, kurri konsta-

tēts ārsienas apakšējais baļķis, starpsiena, dēļu grīda un

piebūve. Celtnes izmēri nebija nosakāmi. Atsegta tās daļa

7 m garumā un 1,65 m platumā, pārējā celtnes dnļq turpinājās

profilos. Celtnes ārsiena bija paralēla tagadējai Teātra ie-

lai un atradās 10,3 m attālumā no tās. Būve ar šķērssienu

bijusi sadalīta vismaz divās telpās. Ārsienai pievienojas

plānā kvadrātiska 2,2x2,2 m liela guļkoku piebūve. Piebūves

klonu veidoja cieši cita pie citas liktas ķieģeļu puses.

Celtnē dēļu grīdas līmeni atruda dzelzs slēdzeni (19.att.:

13) un Johana 111 (1568.-1592.) Tallinas šiliņu (monētu no-

teica Latvijas PSH Vēstures muzeja numismātikas nodaļas va-

dītāja V.Zobiņa).

Būvju paliekas - atsevišķus grīdas frarpentus un izjauk-

tu guĻbūvju baļķua, kā ari apaļkoku klājumu un mietus, at-

klāja ari zemākās kārtās. 5 metru garumā atsegtas cētaa pa-

liekas, kuru veidoja pa pāriem zemē iedzīti mieti.

Četrās apakšējās kārtās iezīmējās divas atstatu ieraktu

un iedzītu pāļu un mietu rindas. Šķiet, tie varētu būt Rī-

dzenes upes kreisā krasta sākotnējie nostiprinājumi. Vēlākie

no guļbaļķiem veidotie krastmalu nostiprinājumi atsegti iz-

rakumos Komunālajā ielā, starp 13-Janvām un Kalēju ielu.

Tādi redzami ari M.Molllna 1612. gada gravīrā. Starp pāļiem

un mietiem pildījums, kas sastāv no koku sknidām, būvgru-

žiem, baļķēr.iem ar epcirstiem zariem, ādas atgriezumiem. At-

tālums starp pāļu rindām 1-2 m. Ho Rīdzenes upes attālākie

Pāļi, kuru diametrs ap 20 cm, iedzīti pamatzeme un vietām

veidoja samērā cieši cits citam līdzās liktu pāļu -indu. Pā-

ļu augšējie gali nopuvuši. Rīdzenes upoi tuvāko pāļr. rindu

veidoja ap 50-60 cm cits no cita iedzīti vai ierakti 20-40

cm resni pāļi (dažiem apakšgals nebija nosmailinātr). Atse-
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pāļi nostiprināti ar apkārt iedzītiem mazākiem mie-

tiem. Gar pāļu rindu atsegti tikai atsevišķi īsi baļķčni.

Laukuma pamatlīmenim, kuru iezīmēja zilgana glūda, 7 metru

garumā konstatēts 65 cm pakāpienveida kritums pret Rīdzenes

upes gultni.

Ja augšējās kārtās atrada samārā daudz vāpeto podu laus-

ku un dažu3krāšņu podiņu fragmentus, tad apakšējās kārtās

lausku skaits samazinājās (te atrada galvenokārt akmens ma-

sas trauku lauskas), toties pieauge ādas atgriezumu un apavu

palieku skaita. Augšējās kārtās kultūrslāni vairāk ķieģeļu

un kārniņu fragmentu, būvgružu, apakšējo kārtu kultūrslānis

veidojies no organiskajām vielām.

Atrastas galvenokārt dažādas dzelzs būvdetaļas - naglas,

viras, skavas, kāši un līdzīgi priekšmeti. No citiem atradu-

miem atzliūējomasdzelzs knaibles (19.att.: 11), naži (19-

---att.: 1-3), lāpstiņa (19.att.: 10), urbis (19.att.: 12),

baltmetāla karotes fragments, akmens lejamā veidne, bronzas

uzpirkstenis (19.att.: 8), pincete (19.att.: 6), dzintara

gabaliņi, dzintara un stikla krelles, kauri gliemežnīca, va-

žiņas fragments (19.att.: 7), galodas, stopa bulta (19-att.:

9) un citas senlietas.

Izrakumu laukumā atsedza 2,7 m dziļu un griezumā 250x297

cm lielu taisnstūrveida atejas bedres šahtu, kas veidota no

pārzāģētām baļķu pusēm. Spriežot pēc nojaukto eku plāniem un

arhitektūras datiem, ateja izbūvēta 18.g3. Atejas šahtas

pildījumā atrasta 17.-18.gs. keramika: vāpēta un ornamentēta

bļoda, podi, māla krājkaslte, vesela māla krūzīte ar osiņu

(19.att.: 4), st..xlapudeļu un glāžu lauskas.

Kopumā izrakumos atrasts ap 60 inventarizējamu senlietu,

iegūti ķieģeļu, kārniņu un dendrohronologiskie paraugi.

Spriežot pēc keramikas un atradumiem, izpētītā laukuma apak-

šējo kārtu kultūrslānis veidojies ne agrāk kā 15.-16.g5.,

lai pan atsevišķas lauskas var būt arī agrākas. Atsegto cel-

tņu paliekas attiecināmas uz 16.-17-gs. Izrakumi Teātra ielā

bija pirmie sistemātiskie pētījumi teritorijā starp bijušo

Rīdzenes upi, pilsētas mūriem un pilsētas zemes nocietināju-
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miem. Tie deva iespēju pārliecināties par pakāpenisko Rīdze-

nes upes un tas nolaideno krastu piesērēšanas un aizb6ršanas

procesu un kultūrslāņa veidošanas dinamiku šaja vecpilsētas

daļa.

Izrakumi Aizputes viduslaiku pils

(pils celta 13.g5.) pagalma ziemeļrietumu daļa 1982. gada

bija organizēti, lai konstatētu, vai pilij bijis ari ziemeļ-

rietumu tornis. Pieņemot, ka ziemeļrietumu torņa izmēriem

vajadzētu būt līdzīgiem dienvidaustrumu torņa izmēriem, iz-

darīti divi pārbaudes rakumi 13,9 kopplatība. Zem 19.gs.

noslāņojumiem atsedza būvgružu kārtu, kas bija piesātināta

ar lieliem, neapstrādātiem laukakmeņiem (% 0,7 m). Lai gan

lielo laukakmeņu dēļ pārbaudes rakumus visā platībā lloz pa-

matzemei izrakt neizdevās, tomēr noskaidrojās, ka pamatzeme

atklājas 2,09 m dziļuma. 8,8 m attāluma no pils ziemeļu sie-

nas atklāja skaidri izteiktu robežu starp pamatzemes māliem

un eventuālo būvbedri ar stāvu malu. lespējamās būvbcdreš

attālums no jaunākos laikos pārbūvētas un nedaudz izliektas

ziemeļu sienas (8,8 m) aptuveni atbilst dienvidauatrumu tor-

aa (9,59x8,4 m) malas garumam. leapējams, ka Aizputes pils

ziemeļrietumu atūrī bija paredzēts būvēt kādu celtni un tā-

pēc izrakta būvbedre, tomēr konstruktīvas celtniecības pa-

liekas nebija konstatētas. Izpētītajā pārbaudes rakumā atra-

da kārniņu, ķieģeļu un krāsns podiņu fragmentus, vapētu podu

lauskas, ledus pieša un pakava puai, divua holandiešu plplšu

fragmentus un bronzas gredzenu ar alku avītriņu un punktiņu

rotājumu. Atraatās senlietas attiecināmas uz viduslaikiem.

1982. un 1983. gadā pārbaudīts 21 uzarts vai citādi pos-

tīts arheoloģijas piemineklis. Vairākus gadus pēc kārtas pa-

vasarī pārstaigājot un pārmeklējot uzartos senkapus, senlie-

tas izdodas atrast aizvien retāk.

Krastkalnu senkapos (Madonas raj. Aronas c.p.) uzartajā

tīrumā izdevās uziet vidējā un vēlā dzelzs laikmeta dzelzs

šaurasmens cirvi (20.att.: 16), dzirkļu pusi (20.att.: 11),

nazi, uzmavas šķēpa galu (20.att.: 6), bronzas apirālgredze-

nu (20.att.: 7), spirālaproci, mazu aproci ar paplatinātiem
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galiem (20.att.: 8), zvārguļus, saktu (20.att.: 10) un citas

senlietas. Gludas un spodrinātas keramikas lauskas un berža-

mais akmens atrasts jaunatklātajā apmetne pie Aizbetou sen-

kapiem (Madonas raj. Jumurdaa c.p.). Uzartajoa Paukšu senka-

pos (Madonas raj. Cesvainea pc.) tika atrasts veļā dzelzs

laikmeta bronzaa zvārgulitia (20.att.: 9) un gredzentiņi.

Grants karjera malā, kaa ierīkota Salnaakroga senkapos (Ma-

donas raj. Liezeres c.p.), tika uzieti vienkopus daudzi gre-

dzentiņi un spirālltes, acīmredzot villaines rotājuma atlie-

kas. Lejnieku (erl Mārcienas Pilskalni) agrā dzelzs laikmeta

kapu uzkalniņā (Madonas raj. Mārcienas c.p.) tika atrasts

sievietea un vīrieša kapa inventāra. Lai gan sievietei līdz-

dotās senlietas (bronzas rotadata ar profilētu galvu, apro-

ce, kaklariņķis ar sēņgalvu galiem un kaklarota, kas sastā-

vēja no pamīšus liktām lunulām un spirālītēm (20.att.: 2-9)),

bija izkustinātas no sākotnējā stāvokļa, jo teritorijā, kur

atrodas kapu uzkalniņš, notika meliorācijas darbi, tās tika

atrastas kopā ar dažiem kauliem. Eventuālā vīrieša kapa pio-

devaa bija dzelzs šaurasmens cirvis (20.att.: 13) un 38 cm

garš vienasmens kaujas nazia (20.att.: 12). Apmetne, kurā

atrasta kniebtā un spodrinātā lauska, atklāta tīrumā pie

Openieku mājām (Stučkas raj. Vietalvas c.p.). Pie šīm pašām

mājām apzināta gandrīz pilnīgi norakta vidualaiku kapsēta.

legūts uz agrajiem viduslaikiem attiecināms cirvis (20.att.:

15). Lejasžagaru senkapos (Stučkas raj. Aizkraukles c.p.)

atrasts vēlā dzelzs laikmeta cirvis un stikla krelle. Sēlie-

-6u (ari Aizupju) viduslaiku kapsētas (Gulbenes raj. Jaungul-

benes c.p.) teritorijā ierīkots karjers. Karjera nobrukumā

atrasta bronzas riņķasakta, pakavsakta, dzintara krelle (20.

att.: 1), kauri gliemežnīcu un stikla kreļļu kaklarota, cir-

vis (20.att.: 14), 1654. gada Kārļa X Gustava Rīgas šiliņš.

Daugavai izskalojot Kokneses pils, priekšpils, senpilsētas

un senkapu teritoriju (Stučkas raj. Kokneses pc), seit re-

gulāri tiek atrastas senlietas. Tā, Daugavas un Pērses kras-

tos atrasti apkalumi, monētas, krāsns podiņi, keramika

u.tml. Kokneses viduslaiku kapsētas teritorijā 1983. 3^
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maija konstatēti neseni mantraču rakumi.

Alūksnes rajona 1982. gada pieminekļu pasportizacijaa

vajadzībām atkārtoti pārbaudīti 23 pieminekļi, 21 no tiem

instrumentāli uzmērīts.

Lai nodrošinātu valsts aizsardzība ņemto arheoloģijas

pieminekļu iezīmēšanu zemes ierīcības plānos, 1983. gada

pārbaudīti Rīgas rajona arheoloģiskie pieminekļi (40 objek-

ti).

1982. un 1983. gadā vairākos rajonos apzināti kultakmeņi

un cita veida akmeņi. 1983. gadā apzināšanā piedalījās PSRS

ZA Arheoloģijas institūta Ļeņingradaa filiālea trasologi

N.Skakuna un O.Lollekova. Kopumā pārbaudīti 42 objekti. Vl-

tolēnu kultakmenl (Valmieras raj. Kocēnu c.p.), kas pieskai-

tīta dobumakmeņiem, iedobumu neatklāja. Šķautnainā akmena

virspuse ir gluda un mākslīgi nav apstrādāta. Akmens 123 cm

augsts, 243 cm garš, platākajā vietā 182 cm plats, tā ap-

kārtmēra pie zemes ap 7 m. ValmieraB raj. Kocēnu c.p. Jaun-

andriņu mājāa apzinlta cilindriaka akmena trauka, kura dia-

metrs 48 cm un augatuma 44 cm. Akmeni ieveidota regulārs do-

bums, kura augšmalaa diametrs 36 cm, dziļums 24 cm. lespē-

jams, ka šim akmenim, kurš atrasts Dūķeru meža, kādreiz biju-

si sakrāla nozīme. Dobumakmens pie Riņņukalna apmetnes (Val-

nieras raj. Vecates c.p.) atrodas Salacas upes gultnē un re-

dzams tikai tad, ja ūdens līmenis ir ļoti zems. No tīruma

novāktā akmeņu kaudzē pazīstama Daviņu dobumakmens tuvumā

(Valmieras raj. Bērzaines c.p.) atrasts līdz šim nezināms

kultakmens ar trim iedobumiņiem. Akmens izmēri 160x110x100

cm, iedobumiņu diametrs 9-6 cm, dziļums 1-1,5 cm. Pie Val-

mieras raj. Rencēnu c.p. Lapaiņu mājam uzmērīta pēdakmens.

Akmens virspuses izmēri 107x142 cm, tajā ieveidots 31 cm

garš un 23 cm plata ziemeļu-dienvidu virzienā orientēts pa-

kavveida iedziļinājums^6cm^.
Ap 1,5 lielā pārbaudea rakumā pie Upurakmens Gulblšu

mežā (Valkas raj. Plāņu c.p.) konatatēta tumšāka zeme pie ak-

mens, bet akmenī ieveidotās muldas spraugas atrastas mūsdie-

nās atstātas monētas.
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Pie Mucenieku mājām (Bauskas raj. Ceraukstes c.p.), kur

jau agrāk konstatēts dobumakmens, apzināts vēl otrs tAda pa-

šaveida akmens. Tā virsmas izmēri 110x90 cm, piltuvveida

dobumaaugšmalas diametrs 25 cm, dziļums 15 cm. Līdzīgs do-

bumakmens iemūrēts bij. Elejas muižas (Jelgavas raj. Elejas

Pc.) dārza mūrī. Dobuma diametrs 18 cm, dziļums 10 cm. No-

skaidrots, ka akmens, kas nosaukts gan par akmeni "Ozolie-

šos, pie Cilmijas upītes" (pēc garām tekošas upītes nosauku-

ma), gan par Strupaušu akmeni (pēc bij. Puļķu māju saimnieka

uzvārda), gan ari par akmeni starp Tlrumnomaļiem un Puļķiem,

ir dobumakmens ar dabiskiem iedziļinajumiem Madonas raj.

Liezeres c.p. pie Puļķu mājām. Uzmērīts pčdakmens Bnuakas

raj. Dāviņu c.p. pie Paegļu mājam (bij. "Jaunas muižas pļa-

va"). Akmens izmēri 90x55x34 cm. Virspusē saskatāmi vairAki,

šķiet, dabiski veidojušies iedobumi, kaa atgādina cilvēka

pčdu un plaukatas nospiedumu.

V.Urtāns

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI MADALĀNU PILSKALNĀ

UN KAPULAUKOS

Latvijas PSR Vēstures muzeja kopa ar Republikāniskas tū-

ristu stacijaa arheoloģijas pulciņu septiņas vasaras veica

arheoloģiskos izrakumus Madalānu pilskalna un divos Madalānu

kapulaukos (Preiļu raj. Aglonai c.p.).

1982. un 1983. gada pilskalna plakuma austrumu dala iz-

pētīta 180 liela platlua. Melna, oglītēm, akmeņiem un mā-

la lauskām pildītā kultūrslāņa biezuma 0,2 m līdz 2,4 m (bi-

jušajā iepleka). leplakas sākuma ar lēzenam maļam konstatēta

Plakuma austrumu malas vidū. leplaka gāja aptuveni no dien-

vidaustrumiem uz ziemeļrietumiem. Agrāko gadu izrakumos mlt-

au slāņa biezums ieplakā sasniedza 3 m. Mītņu siaņ-i augšējo

horizontu jeb 1. un 2. apbūves kārtu no anakšējā horizonta

jeb 3. un 4. apbūves kārtas atdalīja 3-5 cm biezs pngaišu

smilšu slānis, kas iepriekšējo gadu izrakumos bija labi ve-
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rojams. leplaka l.g.t.p.m.ē. sAkama apmetusies kāda baltu

kopienu un dzīvojusi te daudzus gadsimtus. Pilskalna pārējas

daļas senāko atradumu bija daudz mazāk, lai gan iepriekšējos

izrakumos apmēram 3 m no tagadējas pilskalna malas tika kon-

statēta uz l.g.t.p.m.ē. attiecināma koka aizsargsiena. Koka

mālainajā pilskalna zemē saglabājies tikai deguša veida.

Ta ka šeit iegūtie dzīvnieku kauli nav vēl noteikti, nav

iespējams droši spriest par medniecības un lopkopības īpat-

svaru. Maz ziņu ari par senāko zemkopību, par kuru tomēr

liecina atrastie graudberži. Acīmredzot pilskalna iedzīvotā-

ju dzīvē liela nozīme bijusi zvejniecībai un medniecībai, jo

atrasti līdaku un samu kauli (dažu kaulu garums pārsniedza

1 m), ari sīkāku zivju asakas un zvīņas (netālu no pilskalna

bija vairāki ezeri un upe), tāpat ari daudz aļņa v.c. meža-

zvēru kaulu. Sava nozīme bijusi ari vietējai mēle trauku ga-

tavošanai, akmens, kaula, koka apstrAdei u.tml.

Zemē iedziļinātajiem un neiedziļinatajiem pusapaļajiem

pavardiem ir 15-20 cm augste malu apmale. Pavarda ugunī kar-

sēti ari akmeņi mājokļa apsildīšanai.

Parasti pavardu tuvuma atrasti akmens cirvji, kalti (21.

att.: 4), urbuma tapiņas (21.att.: s)s beržamie akmeņi, kra-

ma nazis (21.att.: 3), kaula adatas un smaiļi (21.att.: 1-2)

ka ari bronzas aproces gaistošas mala veidnes fragments. Ar

senAko apdzīvotības posmu saistāma parupja bezripas kerami-

ka, galvenokārt ar gludu un švlkatu virsmu. Mala traukiem

zvirgzdu un dažreiz arī meslu piejaukums (ļ.Bobrinska nora-

da). Spaiņveida podi līdz 40 cm augsti.

Atradumu, ka arī dažādu ēku palieku visvairāk plakuma 1.

un 2. kārta, kas attiecināmas uz 12.-13.gs. 1932. un 1983-

----gada izpētīti 24 objekti (kopa ar agrAk izpētītajiem - 84):

neliolu guļbūvē celtu ēku paliekaa ar klona vai koka grīdu

celtnes upmestas ar māliem), maltuve ar dzirnakmeni,

neliela krūsn-)uzolzs ieguvei no vietējas purva rūdas, rame

iodK'i.ļ'i.nK(;agakmenaunmalakrāsnis, pavardi, saimniecības

bedres ar kaulu un Pilskalna apdzīvotības

pēdēja posma apbavēts viss plakuma. Atklātie objekti parasti
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nedaudz iedziļināti zeme, bieži vien pilskalna mālainajā

pamata.

1982. gadā aiz pilskalna malas nocietinājumiem (jau ag-

rāk bija konstatēts, ka te trīs reizes ticis uzbērts-valnis

un izveidoti nocietinājumi no koka, akmeņiem un māliem) iz-

darīto triju ap slīpo nogāžu un divu terašu pārrakums

ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virziena. Izpētīta platība
80 kultūrslāņa dziļums no 0,3 līdz 1,8 m. Pilskalna pir-

mās nogāzes pakājē atklāta 3 m plats un 1,9 m dziļš aizmil-

zis aizsarggravis. Aiz grāvja izpētīta 1. terase (platums 5

m), kuras mala atklājas degušu koka nocietinājumu paliekas.

Līdzīga bija arī 2. terase. Nogāžu un terašu laukumos atra-

dumu maz. Bez mala lauskam to atrada dzelzs piesi un nazi,

kura mugura bijusi inkrusteta ar krāsaina metāla stieplītem.

Pilskalna plakuma 1. un 2. kārta, nogāzēs un terasēs at-

rastas 11.-12.gs. latgaļu pilskalniem un kapulaukiem rakstu-

rīgas senlietas: bronzas un sudraba gredzoni (21.att.: 14),

bronzas aproces (21.att.: 15), zvārguļi, spirālltes, trapec-

veida piekariņi (21.att.: 9), sprādze, dzelzs naži, cirvji,

sirpji (21.att.: 10), īleni, makšķeraķi (21.att.: 13), llce-

ņi, oķiļamdzelzis, rotadatas (21.att.: 8), bronzas šujamada-

ta (21.att.: 7)t daudz mala un akmens vērpjamo skriemeļu,

kaula rūceņi (21.att.: 6), mala krelles, tīģeļu fragmenti,

bronzas atgriezumi un dzelzs sārņi, beržamie akmeņi, galo-

das, dzelzs adata v.c. No Krievzemes pilsētām ievestas at-

rastas stikla krelleß, liels iegarens kristais (no kulona?),

sudraba kaklariņķis ar atliektiem galiem (fragmentārs), no

Volīnijas darbnl 3m - šīfera vērpjamie skriemeļi (21.att.:

11,12), no Karēlijas - šīfera galodas. Daži atradumi nākuši

no Au3trumlietuvas uiino Skandināvijas. Rets atradums ir

pusdeguŠas koka siles daļa (platuns 0,7 m, saglabājies ga-

rums 0,85 m).

1982. un 1933. gada atrastas 7020 mala trauku lauskri,

saglabātas 3293. No tām bezripas keramikas lauskas sastāda

48,56% (sr gludo virsmu - 70,86%, ar švīkato - 15,14%, ar

apmesto - 6%, ar tekstilo virsmu - 2,33%, ar kniebto virsmu
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1,90%, nenosakāmas - 2,13%), ripas keramikas - 91,44%. Bez-

ripas trauki lietoti vēl 12.gs. No māla traukiem restaurē-

jams 12.gs. šķīvis ar peku, vairāki miniatūrtrauciņi, podi

un 13.gs. terlnveida trauki.

Pārbaudea izrakumos 1982. gadā Madalānu pirmajā līdzena-

jā kapulauka (76 un 1983. gadā Madalānu otrajā līdzenajā

kapulaukā (30 iegūtas dažas mala trauku lauakaa, ari

cilvēku kauli un atsevišķas aenlietaa. Te agrāk izpētītie

kapi, tāpat kā pilakalna 1. un 2. kārta, attiecināmi uz

12.-13.gs.

I.Zagorska

AKMENS LAIKMETA PIEMINEKĻU MEKLĒJUMI

USMAS EZERA APKAIMĒ

Vēstures institūta ekspedīcija no 1983. gada 17- līdz

20. jūnijam, kā ari 11. un 12. oktobri apzināja Uamaa ezera

ziemeļaustrumu, ziemeļu un rietumu kraatu (Talau un Vents-

pils rajonā).

Plašākas akmens laikmeta apdzīvotlbaa pēdaa pagaidām

konatatetaa tikai Engurea upes kreisajā krastā pie tās izte-

kas no Usmas ezera, Košķēnu māju teritorijā. Košķenu apmetni

1978. gadā atklāja Ē.Mugurēviča vadītā apzināšanas ekspedī-

cija, mežmalā pie mājas iegūstot vairākas krama šķilas (Hu-

gurēvičs 2., 1979). 1983. gada pavasari gan mežmalā, gan mā-

jai pretējā puse - sakņu dārzā - atrasti vairāki krama

priekšmeti, slīpējamais akmena, krama šķilas. Tā paša gada

rudeni sakņu dārza teritorijā veikti nelieli pārbaudes izra-

kumi (32 m2kopplatībā), kas sniedza ziņas par apmetnes iz-

vietojumu, kultūrslāni un atradumu raksturu.

Košķenu apmetne izvietota pret upi vērstajā kāpas nogā-

ze. Apstrādājot zemi, kultūrslānis stipri pārjaukts un ne-

skarts saglabājies tikai atsevišķās vietās. Vienā no pārbau-

des tranšejām 4 m platā joslā gar nogāzi konstatēts 8-10 cm

biezs pelēcīgas smilts slānis ar nelielu oglīšu picjauku-
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mient.Spriežot pec savrupatradumiem, apmetne bijusi izvieto-

ta upes krasta no paaugstinātas kapās virsotnes līdz gravai

mežmalā (apmēram 150 m).

Atradumi paugura nogāze konstatēti gan apstrādātajā zē-

nos virskārta, gan pelēcīgajā smilšu slāni līdz 40 cm dziļu-

mam, zem kura sekoja tīra, gaiša pamatsmilts. Paugura aug-

stākajā daļā atradumi koncentrējas tikai 20-25 cm dziļuma,

apstrādātajā zemes virskārta, zem kuras tūlīt sekoja gaiša

pnmatsmilts.

Kopuma zemes virskārta un pārbaudes tranšejas iegūti 112

otmdumi. To koncentrācija apmetnē neliela. Galvenokārt jā-

min no Bliktas kvalitātes pelēkiem, pelēksārtiem, baltiem un

iedzelteniem krama oļiem darināti rīki un atšķilas. legūts

ari kads dolomīta rīks, slīpējamais akmens, mežacūkas il-

knis - nazis.

Krama rīki veido trešo daļu no visu atrasto kramu kop-

skaita. Riku vidū dominē kasīkļi un griežņi (iegūti vienādā

skaita). Daži kasīkļi ir plati un masīvi, skaidri retušēti

(22.att.: 1), pārējie - nelieli un pavisam mazi, ar neiz-

teiksmīgu retušu, stipri nolietoti (22.att.: 2-4). No griež-

ņiem atrasti gan vidus, gan stūra, gan sānu griežņi (22.att.:

6-13). Griežņu šķēlumi ir daudzskaldņu un krama sliktās kva-

litātes dēļ stipri npregulāri. legūto nažveida šķilu garums

1,5-3,0 cm (22.att.: 15-21). Atrasti ari kombinētie rīki:

kaslkļi-griežņi (22.att.: 5, 14), kaslklis-kalts (22.att.:

23) un grieznis-kalts (22.att.: 22). Kalti no pārējiem rī-

kiem atšķiras ar abpusēji retušētu darba daļu. Kaltu katego-

rija nodalīta tikai nesen un galvenokārt ir raksturīga Lie-

tuvas vēlajam mezolltam un neolītam (Butrimas A., 1982).

Viens kaslklis-kalts darināts no vietējā dolomīta (22.att.:

23). legūts ori kāds smilšakmens priekšmets ar dziļām slīpē

juma rievām (22.att.: 24). Neapstrādātas krama šķilas ir ne-

lielu izmēru un to atrasts samērā maz.

Savdabīgie krama rīki, to nelielie izmēri, tāpat ari ne-

olltisko atradumu trūkums ļauj Košķēnu apmetni attiecināt uz

akmens laikmetu -
mezolltu. Apmetnes ar izejmateriāla
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un formas ziņa līdzīgu inventāru zināmas Lietuvas ziemeļ-

rietumos un tiek saistītas ar mezollta otro pusi (PMMaHTeHe

F., 1971). Košķenu apmetne ir pirmā pētīta vidēja akmens

laikmeta dzīvesvieta Rietumlatvija.

I.Zagorska

INDIVIDUĀLIE ZVEJAS RĪKI AKMENS LAIKMETĀ LATVIJĀ

Pnr zvejas nozīmi Austrumeiropas mežu joslas akmens

laikmeta cilšu dzīvē pētnieki daudz diskutē. Vieni uzskata,

ka tai bijusi izšķirošā nozīme mezolīta un necllta laikā

(A.Formozovs, 1977), citi turpretī to vērtē kā saimniecības

palīgnozari, kas lielāku nozīmi iegūst tikai neolītā

(S.Ošibkina, 1983). Šie jautājumi acīmredzot jārisina kon-

krētā teritorija, balstoties uz konkrētām liecībām. Šādu ie-

spēju mums sniedz Latvijas PSR muzeju un Vēstures institūta

fondos par zvejas rīkiem un piederumiem uzkrātais arheolo-

ģiskais materiāls.

Upju un upīšu tikls, kas klāj Latvijas teritoriju, pla-

šie, ne visai dziļie ezeri, kuru kraatos izvietotas visas

akmens laikmeta dzīvesvietas, bija zvejai ideāla vide. Kā

liecina ihtiologiskā materiāla analīze (biol. zin. kand.

J.Sloka), zivis zvejotas gan ezeros, gan tekošās upītēs, gan

ari stāvošu vecupju un atteku ūdeņos. Jau mezolīta Burtnieku

ezerā ķertas 13 dažādu sugu zivis, kuru vidū dominē līdaka.

Arī neolīta Lubānas un L.Ludzas ezeros ķertas pārsvarā līda-

kas un citas lielākas zivis (zandarti, līņi, karūsas). Tikai

pašās neolīta beigās Lubānas ezerā un taja ietekošajās upī-

tēs noķerto zivju izmērs samazinās un pirmajā vietā nozvejA

ievirzās asari. Tas, pēc speciālistu domām, liecina par ļoti

'i la zvejas inventāra pielietošanu.

Plašākas arheoloģiskas liecības Latvijas akmens laikmeta

iļ-]iVia-s,kāarī pēc savrupatradumiem iegūtas par individuā-

lr.jiemzvejas rīkiem
-

kaula šķēpiem un bultām, dažādu mate-

'- 1 < un gremdiem, ļaujot izsekot rīku formu un
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lietošanas paņēmienu, ka ari atsevišķu zvejas veidu Ipa'

ra maiņām dažādos akmen? laikmeta posmos.

Izplatīts zvejas veids akmens laikmeta bija zivju dt,;

na ar šķēpu vai žebērkli, vienu vai vairākus kaula smniļuo

nekustini iestiprinot garākā koka kata. LitvijA zinaj3iap

500 dažādi kaula zivju Iķēpi. Tie ir slaidi ar trTsftūrvelda

šķērsgriezumu (Lubānas tips), ar ciešu knāhjveida zobojumu

(Kundes tips), ar strupiem, retiem zobiem (3igiras tips), ar

abpusējam īsam atkarpēm smailē (Osas tips), ar abpuaēju zo-

bojumu vai vienu lau zobu smailē. Ar zivju šķēpu zivis varē-

ja durt tieši, vai ari to varēja mest no zināma attāluma.

Zivis ķēra arī ar kaula bultAm. Vispiemērotākās aajā zi-

9R, šķiet, bija adatveida tultas. TAa bij<sgludar,, ar dažādi

uzsvērtu stāvu vai ari vienpusēji vai abpusēji zobotas. Tādu

bultu atrasts ap 540 eksemplāru. KA liecina etnogrāfiskais

aateriAls, adatveida bultas varēja izšaut no lcka. Sastipri-

not bultas saišķi, ar tAm dūra zivis, ari dažādus moluskus.

Svarīgākais zvejas rīks bija makšķerāķia līdz ar dažādam

detaļAm, kas galvenokārt bija gatavotas no kaula, ka ari no

krama un slānekļa. Viengabala Aķi (to atrasts ap bija

ar gludu smaili un dažAdi veidotu pamatni, ar Inu vai iega-

renu atkarpi smailē, bez tam atseviaķu āķu forma bij'tvisai

sarežģīta. Saliktajiem makšķerāķiem f'ap3ls eksemplāru) kAti

ir oažādas formas, tēpat smailes ir gan gludas, gan ari ar

atkarpi. Arheoloģiskajā materiāla saglabājušies arī kopa sa-

stiprināti makšķerāķi (L.Ludzai ezera, Dviete).

dažāda lieluma, dažādA atvēruma un smailes izvērsumi dēl,

šķiet, hija universāls rl a, Tte 'arēja ķert darādu sugu

un dažāda lieluma zivis ar ēsmu un bez tās.

Tie individuālajiem zvejas rīkiem jāpieskaita erl nelie-

lāka skaitā upju un ezeru krastos iegūtie kaula s-rūdi, mak-

šķeres gremdi, tiklu pinamās adatas un noplacis'ie na--..

Neviens no Latvijas teritorijā iegūtajiem rl'-nkaut

E"n zivju aķeps pēc izcelsmes iesniedzas senāk i-. .m.

laikmetā, nav droši saistāms ar paleolīta beinu punnu (9.c.

t.p.m.ē. otro pusi). Balstoties uz Austrumbnltijā pltīto ap-
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mctņu un kapulauku datiem, daļu riku var saistīt ar vidējo

(8.-5.g.t.p.m.ē. pirmā puse), bet daļu - ar jaunāko (5.g.t.

p.m.ē. otrā puse - 2.g.t.p.m.č. sākums) akmens laikmetu.

Uz mezolltu (Pulli, Zvejnieku II apmetne, Kunda, Narva

1-111, Osas apmetnes mezolīta slānis) attiecināma lielākā

daļa (93%) no zobotajiem kaula šķēpiem -
Lubānas un Kundas

tipu šķēpi, šķēpi ar strupajiem zobiem. Mezolīta beigās lie-

toti šķēpi ar abpusējām atkarpēm smailē (Osas tips). Zvejā

šajā laikā lietoja arī gludos adatveida bultu galus. Atras-

ti erl sprūdi, viengabala āķi ar biezu pamatni, kā ari sa-

liktie makšķerāķi ar slīpi nošķeltu apakšējo daļu. Pēdējie

pārstāv pašu vienkāršāko āķu formu.

Neolītā individuālais zvejus inventārs mainās. Samazinā-

jusies šķēpa nozīme. Uz neolītu var attiecināt tikai divu

formu zivju šķēpus - smaiļus ar nbpusējo zobojumu un smaiļua

ar vienu īsu zobu (Osa, Abora I, Kretona I, ŽemaitiSķes I un

II apmetne). Turpretim strauji pieaug makaķerāķu nozīme. Ne-

olītā plaši tiek lietoti sprūdi, gremdi, viengabala un sa-

liktie āķi (Osa, Ķepa). Āķu formas īpaši daudzveidīgas kļūst

neolīta otrajā pusē (Rinoukalns, Tamule). Tā beigu posma ap-

metnes lielākā skaita iegūti ari dažādas fon\as adatveida

bultu gali (Abora I).

Tātad, spriežot pēc individuālajiem zvejas rīkiem, Lat-

vijas teritorijā zvejai bijusi vienādi nozīmīga ļoma kā me-

zolīta, tā neolītā. Mainās tikai zvejas raksturs. Ja mezolī-

ta zveja 3amerā vienveidīga, jo dominē *-\ivjuduršanaar šķē-

pu, tad neolītā zvejas rīki un to lietošanas paoēiieni

dauāzveidojas, I aši pieaug makšķerāķa nozīme. Re* tam neo-

lītā plašāk sāk lietot tiklus, murdus, daŽAdus aizsprostus

v.c. kolekulvās zv jns piederumus (Sāmate, Šventojis ap-

metnes) .
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F.Zagorskis, I.Zagorska

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI VILMAŅOS

1983. gada vasarā Vēstures institūta ekspedīcija Dau-

gavpils HES celtniecības zona veica arheoloģiskos pārbaudes

izrakumus ViLmaņu ciema teritorija, Daugavas labajā krasta,
6 km lejpus Krāslavas (Krāslavas raj. Cdrlšu c.p.). Izraku-

mos atsegta 443 liela platība, pčtltas trīs dzīvesvietas,
ka ari viduslaiku kapsēta, kopuma iegūstot 78 senlietas, ka

ari 903 keramikas vienības.

Vilmaņu I apmetne situēta neliela Daugava ietekoša

strautiņa labajā, paaugstinātajā kresta, un to daļēji postī-

jis grants karjers. Netraucētu kultūrslāni izdevās atsegt

tikai neliela, 5 m plata un 4 m gara ieplaka. Zem 20-25 cm

biezas velēnas kārtas izsekojams 10 cm biezs pelnaini pelē-

cīgs, ar sīkam oglītēm sajaukts zemes slānis, zem kura atra-

dās gf.išāpamatsmilts. leplakas vidusdaļa (padziļinājuma

līdz cm) atsedzas daudz izkliedētu akmeņu, te vidū ari

doguai. lespējams, ka te bijusi celtnes vieta ar pavardu.

leplaka ap pavardu atrasta bezripas - švlkatā un gluda - ke-

ramika. Dominē švlkata keramika. Trauku virsmu klāj neregu-

lārs vertikāls švlkājums, .atsevišķos gadījumos tas vsrojams

ari trauku iekšpusē, taču tad tas ir horizontāls. Lausku

biezums 8-15 mm, m&lo masā rupju zvirgzdu piejaukuma,

ta keramika ornamentēta ar apaļām bedrītēm, iegareniem ie-

spiedumiem vai svītru iegriezumiem. Gan bedrītes, gan ie-

grieztās svītras parasti izkārtotas līkloci gar trauka rugš-

malu. Trauku malas nedauc,.'atliektasvai ari viegli profilē-

tas S veidā. Gludēs keramikas māla masas sastāvā bija zvirg-

zdu piejaukums, tā nebija ornamentēta, trauku molas taisnas.

Kopa ar keramiku iegūts ari akmens cirvis ar izlūzušu pieti,

kraaa nuklejs un gaiši pelēcīga krama atšķilas.

Pārēja apmetnes daļa kultūrslānis stipri sajaukts, zemi

apstrādājot. Ripas Keramika un dzelzs priekšmeti atrasti

līdz 50 m platā josla starp upītes gravu un mūs īienu kapsē-

tu. Izdevās atsegt kādas stipri degušas saimniecības ēkas
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māla klonu, sapostītu pavardu paliekas. No atradumiem jāmin

šķiļamdzelzs, fragmentāri dzelzs naži, īleni, sirpis, pie-

sis, skavas, naglas. Savākti arī dzelzs sārņi. Ripas kerami-

kas traukiem augšmala stipri profilēta un nereti rotāta ar

līkloča ornamentu.

Vilmaņu I apmetnes apakšēja sianl iegūtais materiāls ie-

kļaujas Latvijas dienvidaustrumu joslas švīkātās keramikas

areāla un acīmredzot attiecināms uz l.g.t.p.m.ē. otro pusi.

Apmetnes otrreizējais apdzīvotības posms, liekas, attieci-

nāms uz viduslaikiem.

ļfilmauu II apmetne, upītes kreisajā krastā, kultūrslānis

stipri pārskalots un atsedzās tikai 1,5 m zem Daugavas sane-

sumu kārtas. Pārbaudes tranšejā te iegūtas nedaudzas 3tipri

zvirgzdainas un pabiezas švīkātās keramikas lauskas.

Senas apdzīvotības pēdas (Vilmaņu 111 apmetne) konstatē-

tas ari tīrumā uz dienvidiem no Vilmaņu I apmetnes, tuvāk

Daugavas krastam. Pārbaudes tranšejā, kas šķērsoja visu tī-

rumu, tieši zem velēnas kārtas iezīmējās tunši pelēks l*"--20

cm biezs kultūrslānis, zem kura sekoja gaiša pamatsmilts.

Pamatzemē daļēji atsedzās iedziļinātu bedru kontūras. Kul-

tūrclAnis tīrumā izsekojams apmēram 20 m platā joslā. Zemes

virskārtā iegūts nedaudz ripas keramikas, bet tumši pelēcī-

gajā slāni - gludā, švlkātā un tekstilā keramika, bronzas

tlseļa fragments, krr.manuklejs. Acīmredzot šī dzīvesvieta

ir nedaudz vēlāka par Vilmaņu I apmetni un varētu būt attie-

cināma uz mūsu ēras sākumu. Izrak'rrtusšajāteritorija ietei-

cams turpināt.

Dienvidaustr sos ne apmetnēm priežu mežā uz neliela pau-

gurs atklāta kanseta. kurā izpētīti 12 uz viduslaikiem at-

tiecināmi apbedījumi. Puse no apbedītajiem ir bērni un pus-

auJži. Mirušie guldīti izstieptā stāvokli uz muguras, kājas

nostieptas vai viegli liektas, rokas sakrustotas virs iegur-

ņa. Galvas parasti pagrieztas uz sāniem, bet vienam no abe-

dītajicm (4. kaps) gslva bija atdalīta no pārējā ķermeņa,

sašķelta un novietota sāniski. Bērnu apbedījumu dziļums

0,60-0,80 m, pieaugušo - 0,80-1,20 m. Visos gadījumos, ari
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23.attēls
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b.-rnuapbedījumos, stingri ievčrota A-R un R-A orientācija,

pie kam sievietes orientētas ar galvām A, bet vīrieši pretē-

ji - R virziena.

Visiem mirušajiem, izņemot divus pavisam mazu bērnu ka-

pus, dotas līdzi piedevas: bronzas pakavsaktas ar atrotltiem

(23.att.: 6, 7, 9) un noplacinatiem pogveida galiem (23.att.

8), bronzas spiraigredzens (23.att.: 2) un slēgti gredzeni

ar paplašinātu un ornamentētu vidusdaļu (23.att.: 3,4, 5),

bronzaa adata (23.att.: 10), dzelzs naži un dunči (23.att.:

12, 13, 14), dzelzs platasmens cirvis (23.att.: 15), fajansa

trauks. Dažos kapos pie bronzas vai dzelzs priekšmetiem sa-

glabājušas auduma paliekas, bet virs un zem apbedījumiem -

koka dēlīšu fragmenti. Visi saglabājušies galvaskausi savāk-

ti kraniologiskajiom pētījumiem. Vairākos kapos (1.,8.
,

11.)

apbedītajiem pie galvas bija noliktas gan viena, gan ari di-

vas sudraba monētas. Tēs ir Livonijas ordeņvalsts pēc 1515-

-gada kalts Tallinas feniņš, Livonijas ordeņa mestra Hermaņa

fon Brigeneja (1513.-1549.) Tallinas šiliņš (1549.), Sigis-

mundam Lietuvas 1613. gada dubultdenārijs, karalienes Kris-

tīnes Rīgas šiliņš (1632.-1654.) (noteica T.Berga). Pēc šī

materiāla spriežot, atsegtie kapi attiecināmi uz 16.gs. otro

pusi un 17.gadsimtu.

Kapulauka teritorijas smilšainajā zemē kā savrupatradumi

iegūti divi nelieli, 7 cm gari akmens kaltiņi. Tiem noapaļo-

ta piete, izteiktas sānu šķautnes un stipri izdrupusi asmens

daļa. Spriežot pēc to formas, kalti saistāmi ar bronzas

laikmetu un tātad arī ar Vilmaņu I apmetni.

F.Zagorskis

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI OSAS APMETNĒ LUBĀNAS ZEMIENĒ

Vēstures institūts 1982. gadā turpināja arheoloģiskos

izrakumus Osas apmetnē, Piestiņas upītes labajā krastā (Bal-

vu rajona Lazdukalna c.p.). Pētījumi tika veikti apmetnes

ziemeļrietumu (E laukums), kā arī centrālajā daļā (Dp lau-
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kums), ataedzot joalu starp 1981. gadā pētīto D laukutnuun

agrāk pētītajiem A un C laukumiem. Darbu gaita tika atsegta

69 liela platība, iegūti 429 kaula, raga, krama, akmens

un koka priekšmeti, ap 2700 keramikas paraugu, 2000 dzīvnie-

ku un 600 zivju kaulu. Sadarbība ar F.Stučkas LVU Ģeogrāfi-

jas fakultātes docentu G.Eberhardu, Vissavienības Jūras in-

ženiergeologijas zinatniakas ražošanaa apvienības laborato-

rijas vadītāju V.Stelli un inženieri I.Jakubovsku apmetnes

teritorija veikti paleogeografiskie pētījumi, palinologie-

kās un radioaktīva oglekļa analīzes.

Visa apmetnes teritorija virs neakartas virsmaa bija uz-

bērts 0,5-0,6 m biezs no jaunaa Pieatinaa upītea gultnes iz-

raktaiB zeme 6slānis, kura bija nedaudz vidējam un agrajam

neolītam raksturīgas keramikas, kaula, raga un krama priekš-

metu.

E laukumā konstatēti divi kultūrslāņi. Laukuma vidus un

rietumu daļā 0,5-0,8 m dziļumā, skaitot no neskartās vir-

smas, pelēcīgajā smiltī, kas piesātināta ar sīkām oglītēm un

retiem akmeņiem, atrada neolītam raksturīgo tipisko ķemmes-

bedrīšu keramiku, krama kasīkļus un šķilas ar lietošanas pē-

dām, kā ari atipri izdedčjušua kaula priekšmetu fragmentus.

Laukuma austrumu daļā šinī dziļumā atradumi netika iegūti.

Otrs kultūrslānis ar agrajam neolītam raksturīgajiem iz-

strādājumiem konatatēts visā pētītajā platībā. Tas sastāvēja

no rupjākas un smalkākas smilts ar atsevišķām tumšām josli-

ņām, tanī daudz organisku vielu, trūdējušu koku, degušu ak-

meņu, alku oglīšu. Piestiņas upītes lēzenajā krasta terasē

kultūrslānis veidojies virs limnoglaciālajiem māliem 1,0 m

dziļumā, tā biezums - 0,2 m. Attālāk no krasta, ieplakas ie-

dziļinājusieskultūrslānis ir līdz 0,4 m bieza, tā pamata ir

kūdraina smilta ar eapropeli, kura virspuse atrada tikai

zivju kaulus.

Kultūrslāņa apakšējā daļā atklāja pa pāriem pamatzemē

iedzītu, 4-9 cm resnu noasinātu mietu galus, kā arī horizon-

tāli gulošas kārtiņas. Tātad apmetnē bijušas virszemes vieg-

la tipa celtnes. Mietu rajonā bija vērojama degušu akmeņu
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koncentrācija, ogļaina zeme ar kalcinētiem kauliem.

Otrajā slānī bija daudz agrajam neolītam raksturīgas ke-

ramikas un pārējā inventāra. Salīdzinot ar iepriekšējiem ga-

diem, lielāka skaita atrasti dažādi krama priekšmeti un at-

šķilaa, kas pirmo reizi ļāva noteikt agra neolīta raksturī-

gākas krama priekšmetu formas Latvijas teritorija.

Atrastas keramika lauskas pieder pieder liela izmira trau

kiem ar smailu dibenu un ovālSm bļodiņām. Ornaments klaja

galvenokārt trauka augšmalu, kas ir taisna, retos gadījumos

viegli profilēta. Ornamentu veidoja sīkas, ar tievu, apaļu

kociņu iespiestas bedrītes, ķemmveida zobiņu un tievu svīt-

riņu iespiedumi. No savdabīgākajiem rotājumiem minama trau-

ka augšmalas tuvuma uz neliela izciļņa atveidota cilvēka

galva ar iezīmētam acīm un muti.

Liela skaita atrasti no aļņa ragiem gatavoti kalti ar

asimetrisku (retāk - simetrisku) asmeni, kaula rīki ar 45°

leņķi izveidotu darba daļu, kaula atgriezumi, plānie kaula

naži, īleni, caursistas aļņu falangas, kauli un ragi ar ap-

strādes pazīmēm. Kaula bultu galiem pārsvara ir paplašināta

vidusdaļa un vienmērīgi sašaurināts garš iedzītnis. Mazāk

atrasts bikonisko bultu galu ar apaļu vai noplacinatu šķērs-

griezumu. Vēl jāmin adatveida bultu galu fragmenti, šķēpu

gali ar gludām sānu malām vai abpusējām atkarpēm, harpūnu

fragmenti, salikto kaula makšķerāķu daļas .
Pirmo reizi

Osas apmetnē lielākā skaitā iegūtas no kaula un mežacūkas

ilkņiem darinātas ūdensputnu figūriņas, ar paralēlām svītrām

rotāts kaula naža rokturis. Unikāls ir kads raga priekšmets,

kas jau senatnē nolauzts. Tā virsma klāta ar divkāršā kontū-

rā ietvertiem iegareniem laukumiem. Starp laukumiem izvieto-

tas ornamentētas joslas (24.att.), kas pildītas ar slīpu vai

taisnu svītru ornamentu, kuram pieslēdzas īsi iegriezumi.

Tukšie un ornamentētie laukumi izvietoti šahveidā. Divās

apakšējās, tukšajās joslās daļēji saglabājies kādas figūri-

ņas, iespējams, cilvēka attēls. Šādi bagātīgi ornamentēti

kSmeti raksturīgi Maglemozes kultūrai Dānijā.

Lai gan krama priekšmetu skaits nav liels, tie pārstāv
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raksturīgos šo rīku veidus. Priekšmeti darināti

tumša vai brūngana labas kvalitātes, kā ari gaiši pelēcīga

sliktākas kvalitātes krama. Atrasts no nažveida šķilas gata-

vots neregulārs lapasveida bultas gals, kam nedaudz retušē-

tas tikai sānu malas. Kasīkļi ir miniatūri - iegarenas vai

četrstūrainas formas, atrasti arī platāki un lielāki sānu

kasīkļi. Pārstāvēti no neregulārām atšķilām vai platākām

nažveida šķilām izgatavoti stūra vai neizteiksmīgi vidus

griežņi. Heti sastopams priekšmetu veids ir divi krama kal-

tiņi, no kuriem viens ir ar taisnu, otra - ar ieliektu as-

meni
.

Mc kokp.priekšmetiem atrasta vāji saglabājusies vāle ar

samērā tievu rokturi, kā ari šķēpa fragments.

Pēc pēdējiem datējumiem ar radioaktīvā oglekļa metodi,

Osas apmetnes agrā neolīta slāņa apakšējā daļa attiecināma

uz 5-g.t.p.m.č. otro pusi.

Vēlā mezolīta slānis konstatēts tikai Dg laukumā, kas ir

D laukuma mezolīta slāņa turpinājums. Tajā atrasts kaula šķē-

pa gels ar abpusējām atkarpēm, līkais kaula duncis, caursis-

ta aļņa falanga, kā ari no mežacūkas ilkņa izgatavota putna

figūriņa. Cis slānis acīmredzot varētu būt datējams ar ne-

daudz agrāku laiku
- 5-g.t.p.m.e. pirmo rusi.

A.Zariņa

IZRAKUMI INDRICĀ

Vēstures ins itūta ekspedīcija 1982. un 1983. gada veica

izrakumus Indricas pilskalnā, bet 1983- gadā - Indricas ap-

metne.

Indricaa pilskalns atrodas Krāslavas raj. Kalniešu c.p.,

Daugavas labajā krastā pie Indricas upītes, 300 m no tās ie-

tekas Daugavā. Senvieta aizņem 0,5 ba lielu, līdz 8 m a< -stu

aiņu, kurļtaustrumos norobežo Indricas upītes senlejas

grava, dienvidos - ceļš, bet ziemeļos un rietumos izrakts

līdz 2 m dziļš, 3-6 m plats aizsarggrāvis. Senvietu austru-
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nu - rietumu virziena Šķērso 3-4 m plata un 2 m dziļa posti-

juma tranšeja, kuru 1969. gadā ar buldozeru izrakuši vieta

jie kolhoznieki.

Pilskalna dienvidu daļa izrakumi veikti 300 platība.

1982. gada te atsegts līdz 2 m dziļi pematzemē ierakts dzī-

vojamda ēkas mūra pagraba stāvs. Ta ārējie izmēri - 12x18 m,

sienas mūrētas no laukakmeņiem kaļķa jcvA, 0,6-1,2 m biezas.

Ziemeļu, rietumu un dienvidu sienas no iekšpuses apšūtas ar

ķieģeļiem un apmestas, austrumu siena tikai apmesta. Pagrabu

veido divas atsevišķas telpas, galvena - austrumu, šaurAkā
-

rietumu, to starpa 2 m plata no abām pusēm apmūrēta neizrak-

tas grunts stnrpjosla, kura nr ķieģeļiem izmūrēta 80 cm pla-

ta eja, ka.--savieno abaa telpas. Telpas segušas vienu ķieģe-

li (ap 28 cm) biezas cilindriskas ķieģeļu velves, kuras gal-

venās telpas vidusdaļa balntljuši divi mura stabi, turpretī

5,5 m platajā rietumu telpa balstu nsv. Balstu stnbi mūrēti

no laukakmeņiem, apšūti ar ķieģeļiem, to vidusdaļas izveido-

ti un ar apmetumu rūpīgi nogludināti vertikāli dobumi 0,4 m

diametra. Ziemeļu stabam dobuma augšdaļa ar novirzi no ver-

tikalef., pagraba grīdas līmeni sānos atvere, 0,6 m zem pag-

raba grīdas dobumu noslēdz plakana akmens. Dienvidu balsta

dobums ir bez sānatverem, taa noslēdzas grīdas līmeni ar lī-

dzeni izliktiem ķieģeļu gabaliem. Dobumu nozīme pagaidām ne-

skaidra. Abi stabi vēlāk paplašināti, acīmredzot lai dzīvo-

jamas telpas virs tiem varētu ierlkct krāsnis apsildīšanai.

GalvonajA pagraba telpā uz rietumiem no ziemeļu balsta ar

Puaķiegoli biezu ķieģeļu sienu, kurA ir ari durvjaila, noda-

līta atsevišķa telpa. Ati dūmi galvenās pagraba telpas pil-

dījuma (krāsns podiņi, mala trauku, grīdas flīžu fragmenti

v.c.) noiadn, ka vira tas atradušas dzīvojamas telpas, bet

Pagraba rietumu tolpas pildījums satur rupju smilti un ne-

daudz būvgružu, tāpēc pieļaujams, ka virs tas dzīvojamas

telpas nav bijušas.

Pagraba galvenās daļas Ārpusē piebūvēti trīs izvirzi

ai: pie austrumu sienas četrstūraina (2x2 m) telpa nr gai

mekļa nišu; pie ziemeļu sienas austrumu stūra - kāpņu te!
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uz pagrabu, rietumu stūrī - telpa silta gaisa apkures krās-

nij, no kuras saglabājušas piecu arku paliekas. 1983. gada

tika atklāta piebūve urī pie pagraba rietumu daļas rietumu

sienas. Tūs iekštelpa četrstūraina (2,8x3,0 m), ārējie stūri

noapaļoti. Sienas no akmeņiem, mūrētas ar kaļķa javu, līdz

1,2 m biezas. Piebūvi ar pagrabu apvieno eja ar gaismekļa

nišu. 60 cm platas nišas arī piebūves sanu sienas.

Objekta vērojami divi celtniecības etapi. Pirmajā telpas

apsildītos ar silto gaisu. Pagalma šim laikam atbilst apļ-

veida celtnes pamatu atliekas pagalma.dienvidu daļa un cel-

tņu pamati austrumu un ziemeļu stūros. Pagalmu klājis sīku

akmeņu bruģis. Otrajā apbūves kārta telpās iekārtotas podiņu

krāsnis, pastiprināti velvju balsti, ierīkota rietumu piebū-

ve. Pagalms pārklāto ar mālainas zemes kārtu, kuras bieznms

nepārsniedz 50 cm. Tā dienvidaustrumu stūri šim laikam at-

bilst 6xlo m lielas celtnes akmens pamati. Izrakumi 500 m

platībā uzsākti ari senviotas ziemeļu daļa. Konstatēts, ka

pagalma ziemeļos un rietumos saglabājušies stratigrāfiski

dažādām 2-3 kārtām atbilstošu ēku pamati. Izlūklaukumi kalna

nogāzēs rāda, ka plakums pirms apbūves veidots, uzberot no

aizsarggrāvjn izrakto zemi. laika gaitā apbūvējamā teritori-

ja šādā veidā vismaz trīs reizes pavirzīta uz āru.

Izrakumos atrastas 120 senlietas, galvenokārt sadzīves

priekšmeti: zābaku afkalumi (25.att.: 24), atslēgas un slē-

dzenes (25*att.: 12), bronzas un kaula adatas (25.att.: 14,

16, 17), adāmadata (25.att.: 15), ķemme (25.att.: 13), uz-

pirkstenis (25.ntt.: 11), rūcenis (25.att.: 19), māla svilpe

un karavīra figū iņa (25.att.: 9, 20), sprādze (25.att.: 10),

grāmatu apkalumi (25.att.: 7, 8), ari apģērba piederumi un

rotaslietas: bronzas pogas daļa, caurulīte, āķis (25.att.:

2-4), dzintara piekars (25.?'tt.: 1), gredzeni (2*"'.att.:

6). No jāmin naži (25.att.: 21), sllmeste (25.

rtt.: 22), šķiltava (2^.att.: 13), ložu lejamā veidnlte

att.: 23) v.c. Atrastas 30 uz laiku no 15- līdz 18.gs. at-

tiecināmas vācu, poļu, zviedru un krievu monētas. No celt-

niecības detaļāu iegūti kr3sn3 podiņu fragmenti (1630), ri-
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keramikas māla trauku lauskas (1400), grīdas flīzes, lo-

ga stiklu un jumta kārniņu fragmenti, dzelzs naglas v.c. At-

zīmējami krAsns podiņi ar Plateru dzimtas ģerboni. Rakstītos

avotos (R.Bruiningk. Liviandische Gnterurkunden aus den

Jahren 1501-1545. Band 11. Riga, 1923, S. 339, 588.) minčta,

ka 1533. gada Hotnrihs Piaters mantojis Indricas mui-.uun

1542. gada izdota atļauja tur būvēt ēkas, lai vajadzības ga-

dījuma varētu ari patverties. Veiak Plāteriem piederēja vai-

ruma Krāslavas novada muižu. Spriežot pēc aizsardzības pasā-

kumu un celtniecības vēriena, tieši Indrica (tagad Lielin-

drica) uzskatama par ilgstošu Plateru dzimtas rezidenci,

līdz 1729. gada par tadu kļuva Krāslavas muiža.

Izrakumi izdarīti arī Indricas apmetnē, Indricas upītes

kreisajā krastā pie tās ietekas Daugavā, virspalu terases

stūri 5-8 m virs Daugavas līmeņa. Apmetnes rietumu malu ro-

bežo Indricas upītes krauja, ziemeļu malā - Daugavas tera-

ses pacēlums, austrumos un dienvidos - neliela graviņa. Ap-

metne aizņem 0,3 ha, izpētīts 0,2 ha. Te tīruma zem augsnes

saglabājies vietām nepārtraukta, līdz 40 cm (iedziļinātajās

vietās līdz 140 cm) biezs mītņu slānis. Apmetnes augstākajā

ziemeļu - daļā tas stipri postīts arot, bet zemākajā - dien-

vidu
- daļā tam uzplūduši upes sanesumi. Izpētītas 18 pavar-

du vietas, 30 saimniecības bedrea, dažas stabu vietas. Cieši

lldzAs 12 pavardiem atrodas bedre pārtikas glabāšanai, domā-

jams - vienā celtnē. Celtnes bijušas nelielas, 4x3-4 m, ne-

iedziļinātas. Pavardi 10-20 cm iedziļināti pamatzemē, to

diametrs līdz 1 m, lānis satur degušu akmeņu zvirg-

zdus un dažus akmeņus. Bedres parasti apaļas (% līdz 1 m),

dažas iegarenas, līdz 100 cm dziļas. Celtņu vietas nelielās

grupās izvietotas gar apmetnes rietumu un ziemeļu malām. At-

radumi: 620 bezripas keramikas trauku lauskas (no tām 60%

švīkātās, 40% gludās) un 53 senlietas: krama rīki (naži (26.

att.: 2, 3, 6), grieznis (26.att.: 5), kasīkļi (26.att.: 4,

9, 11), kaltiņš (26.att.: 10) un šķilas (26.att.: 7, 8, 12),

arī kvarca šķila (26.att.: 13)), akmens kalti (26.att.: 14,

19), grņudberži un cirvju urbuma tapiņas (26.att.: 15-18), -



121

26.attēls



122

dzolzs šķ€pa fragments (26.att.: 1) v.c. Atradumi ļauj ap-

metni datēt ar laiku no l.g.t.p.m.ē. otrās puses līdz m.ē.

pirmajiem gadsimtiem. Krama rīkiem, kā norādīja 3.Rimantie-

nn, vērojami apdares paņēmieni, kādi raksturīgi uz neolītu

attiecināmiem priekšmetiem.

Ilgstoši apdzīvotā Indricas apmetnes vieta hronoloģiski

un topogrāfiski iederas to Daugavas krasta apmetņu grupā,

kādas sastopamas ari Daugavas augštecē. Šo apmetņu apdzīvo-

tību l.g.t. vidū pārtraukusi Daugavas transgresija. Acīmre-

dzot šajā laikā uzalāņojies līdz 1 m biezais sanesumu slānis

Indricas apmetnes zemākajā daļā.

Apmetnes dienvidu daļā zem mītņu slāņa 3x15 m lielā lau-

kumā, tīrumā, kas hronoloģiski vecāks par apmetni, konstatē-

tas arkla vagu pēdas.

Apmetnes vieta atkal bijusi apdzīvota 15.-17.g5., Indri-

caa muižas laikā. Te atklāts kādas celtnes māla kuls, atras-

tas māla trauku lauskas, dažas monētas v.c.

G.Zariņa

VIDZEMES 15.-18.GS. LATVIEŠU

ANTROPOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS

Vēstures institūtā pēdējos desmit gados ievērojami ticis

papildināts 2.g.t. otrās puses kranioloyiskais materiāls.

Vidzemes teritorijā arheoloģiskajos izrakumos iegūtas Četras

jaunas uz 5o periodu attiecināmas sērijas: Valmieras rajona

Daudziešu (izrak lv vadītāja I.Zagorska), Valmieras pilsētas

(izrakumu vad. '-i.Atgāzis),Madonas rajona Cesvaines fizraku-

mu vad. A.Vasks) vi.Valkas rajona Pāvulkalna (izrakumu vad.

J.Siatkovskia). Jauiiai3matcriā.lß ļauj precizēt līdzšinējos

priekšstatus par Vidzemes lutviešu antropoloģisko sastāvu

šajā periodā.

Pamatojoties uz pieejamo 15.-18.gs. Vidzemes kraniolo-

gisko taateriālu,tāpat ari ievērojot morfoloģisko pazīmju

lielo varičšanoc 3aja teritorijā, kā ari izmantojot faktoru
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analīzi, izdevās nodellt vairākus dažādas izcelrmvi antropo-

loģiskos tipus. Pirmajam no tiem raksturīga mezokrani gal-

vaskausa forma, izteikta masivitāte, samērā plata, augnt-a,

labi profilēta seja un spēcīgi izvirzīts dtguns. Tas pazīs-

tams pec Sēlpils 16.-l?.gs. kranioiogiskā materiāla un et-

niski saistāms ar baltu cilšu (latgaļu) platsejaino antropo-

loģisko tipu. Vidzemes kraniologiskajā materiālā tas pārstā-

vēts jau 13--14.gs. (Uplantu kapulauks). Aplūkojamajā mate-

riālā visspilgtāk to pārstāv Cesvaines vlrienu kroniologis-

kā sērija (lielākais galvaskausa garumu 107 mm, platums 145

mm, galvaskausa indekss 77,3, sejas platums 136 mm, nazomo-

lāmi3 leņķis 138,6°).

Otrs antropoloģiskais tips, kura raksturīgākās iezīmes

ir subbrahikrāna galvaskausa forma, plata, vidēji augsta,

ieplakana (nazomolārais leņķis 140-14L°) seja ar vājāk pro-

filētu deguna sakni, pārstāvēts 18.gs. Purgaiļu krauiologia-

kajā materiālā P.H. 3THOreHe3 P., 1977,

C.68.). Jaunais materiāls vēlreiz apstiprina šo tipu uttno-

rāda uz tā lielo īpatsvaru Vidzemē. Ipaai tas pārstāvēts

14.-17.ga. Pavulkalna kraniologiskajā sērijā.

No abiem aprakstītajiem naelvajiem

tipiem būtiski atšķiras gracilā šaursejainā antropoloģiskā

forma, kurai raksturīgi muzāki galvaskausa nadzeņu daļas

izmēri, šaura (129-132 mm), vidēji augsta, norizontaiā vir-

zienā labi profilēta seja (Dūdiņu, Reznu, Aizkraukles kapu-

lauki). Sis pazīmju koaplekss etniski saisti-usar

raksturīgo antropoloģisko tipu. Uz to norada Dūdiņu 16.-17-

---gs. kraniologiskā . < līdzība ar 12.-13.gs. llbie

(iIeHMcoBaP.H. 3THorsHe3 jiaTuTceit,c.ss.).

Atšķirībā no iepriekš minētā antropoloģiskā tipa Dau

uziešu kraniologiskajā ačrijā nodalīta grupa indivīdu ar

šauru, ieplakanu aeju (nazomolāraia leņķis ) un vAji

profilētu deguna aakni. ČI materiāla an.illzevedirn doāt,

ka Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā lībiešiem raksturīgais

antropoloģiskais komplekss ietvēris daļu pa/lmju, kas rak-

sturīgas subbrahikrānajam, platsejainajam antropoloģiskajam
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tipam.

Secināas, ka jaunais 15.-18.gs. Vidzemes kraniologiskais

materiāls ir atipri neviendabīga un liecina par sarežglta-

jiem etniakajiem proceaiem Vidzemea teritorija šajā periodā.

G.Zemītis

AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI TĒRVETES SANATORIJAS

DĀRZA KAPSĒTĀ

1902. gada septembri Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

aadaroibā ar Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras piemi-

nekļu zinātniski pētniecisko padomi un Vēstures institūtu

veica aizsardzības izrakumus Tērvetes sanatorijas dārza kap-

sētā, kas tika postīta celtniecības darbu rezultātā. Senkapi

atrodas līdzenā laukā starp Tērvetes autobusu pieturas pa-

viljonu, bijušo muižas klēti un smēdi. Kapsētas ziemeļu un

rietumu malu norobežo grava.

1953. gadā senvietā atsegti 27 apbedījumi, kuri datējami

ar 16.gs. (E.Brīvkalne). 1975- gadā Vēatures inBtitūta Tēr-

vetes arheoloģiskā ekspedīcija (vad. M.Atgāzia) ataedza vēl

20 kapus; daļa no tiem datējama ar 15.gs.

1962. gadā izrakumos izpētīts 16 m liels laukums. At-

segti 10 apbedījumi, kas daļēji nosedz cits citu. Tā kā kap-

sētas teritorija ilgstoši tikusi apstrādāta, kapu bedres ne-

iezlatejās. Tūdaļ pēc velēnas kārtas norakšanas sākās tumša,

ķieģeļu šķembām jaukta zeme, kurā atrastas atsevišķas sen-

lietas un kaulu fragmenti. Pārjaukta zeme izbeidzās tieši

virs apbedījumiem, kuri ierakti 73-104 cm dziļuma.

Četri apbedījumi orientēti R-A virzienā (novirzes līdz

10°), četri - D-Z virzienā (novirzes līdz 20°), viens DR-ZA,

vienam virzienu precīzi noteikt nevarēja, jo apbedījums stip-

ri postīts vēlākos pārrakumos.

Trim apbedījumiem (1., 4., 3. kaps) tika konstatētas

šķirsta paliekas. Tā kā apbedījuma galvgalī koka šķiedras

iezi t-jās perpendikulāri apbedījuma virzienam, jādomā, ka
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miruoie guldīti daļu šķirsta. Par to liecina arī kaltas

dzelzs naglas.

Roku stāvokli varēja noteikt sešiem apbedījumiem. Trim

mirušajiem (4., 7., 8. kaps) rokas nostieptas gar sāniem,

2. kapā guldītajam - sakrustotas klēpi; 3. kapā - uzliktas

Uz iegurņa; 1. kapā - kreisa roka uz krūtīm, labā saliekta

taisnā leņķi virs jostas vietas. Pārējie apbedījumi saglabā-

jušies fragmentāri.

Piedevas konstatētas piecos kapos. 1. kapa vienīgā pie-

deva bija bronzas zīmoggredzens (27.att.: 1), kurš atrasts

pie labās rokas delma. lerokot 1. kapu, postīta daļa no 4.

kapa, kuru varēja datēt pēc tur atrastās monētas -Rīgas

brīvpilsētas 1571- gada šiliņa (noteica K.Pelda). 2. kapā

guldītajam ap 30 gadUs vecajam vīrietim (noteica R.Grāvere)

vienīgā līdzi dota piedeva -
dzelzs nazis (27.att.: 13) -

bija nolikta pie kreisās kājas. 3. kapā 7-8 gadus vecajai

meitenei pie kreisas rokas atraßta Rietumeiropas graša tipa

monēta* Stipra nodiluma dēļ to noteikt nebija iespējams. Sa-

lasāmi cipari "154...". Mirušajai bijis vainadziņš, par to

liecināja zaļas patinas pēdas uz galvaskausa. 7- kapā apbe-

dītajam 30-35 gadus vecajam vīrietim uz iegurņa kaula atras-

ta monēta - 1537. gadā Tallinā kalts Livonijas ordeņvalsts

šiliņš, rie kreisās kājas nolikts ziedojums -
audumā ietītas

astoņas monētas un pakavsakta (27.att.: 5). Agrākā monēta -

1550. gadā kaltais Lietuvas pusgrasis, vēlāka - Rīgas brīv-

pilsētas 1577. gada šiliņš. Vēl viena monēta - Aleksandra

Jagelončika 1501.-1506. gada Lietuvas pusgrasis - atrasta

kapa bedrē.

PArējās senlietas iegūtas kā savrupatradumi. Lielāko at-

radumu kategoriju sastāda monētas - 16. Dažas no tām, šķiet,

iemestas kapa bedrē, to aizberot. Darbarīkus pārstāv četri

naži (27.att.: 13, 14). Tie ir ar kniedētiem spaliem un pie-

der pie universālo nažu tipa. Izrakumu laukumā iegūtas asto-

ņas rotas: četras pakavsaktas ar atrotltiem galiem un tordē-

tu loku (27.att.: 5-7), vienai saktai apaļu pogu gali
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(27.att.: 4). Līdzīga pakavsaktn iegūta E.Rrlvkrslnes izraku-

mos ar 16. gs. datēta kapa. No trim atrastajam riņķanaktām

(27.att.: 8-10) viena ir ar uzrakstu. Gredzeni (27.att.:

1-3) pieder pie viduslaikos izplatīto gredzenu tipiem. Re-

tāks atradums ir piekariņš ar iekaltu lāča nagu (27.att.:

11); tJ.S uziets celtnieku izrakta bedre. No apģērbu piede-

rumiem minama segmentveida jostas sprādze (27.att.: 12).

legūtais materiāls liecina, ka mirušie šajā kapsētas da-

ļā apbedīti 16. un 17.gs.
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