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PRIEKŠVĀRDS

Sērijveida izdevums
- zinātniskās atskaites suni

jas materiāli par arheologu pētījumu rezultātiem - apkopo

īsus pārskatus par pētniecības darbu 1986. un 1987. gada.

Izpildot valdības lēmumus par vēstures un kultiir.-

pieminekļu aizsardzību, arheoloģiskie pētījumi republika

12.-pieogadē ieguvuši plašu vērienu. PSKP 27. kongresa vēs-

turiskie lēmumi par sabiedrības demokratizāciju izraisījuši

republikas dažādu iestāžu padziļinātu interesi par tautas

vēsturiskajām saknēm un atsevišķu vēstures un kultūras pie-

minekļu izcelsmi. Ar katru gadu palielinās pasūtījumu akaitu

arheologiem izpētīt vēsturiskās vietas, kur nepieciešama

saimniecisko objektu celtniecība un vēstures pieminekļu kon-

servācija vai restaurācija.

1986, un 1987. gada vasaras pētīts ap 40 arheolo-

ģisko pieminekļu, kas aptver laikposmu no bronzas laikmeta

līdz vēlajiem viduslaikiem. Šajā pētniecībā Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts pilda republikai ar-

heoloģisko pētījumu koordinējošā oentra funkcijas, veic lzrn

kūmus objektos, kur nepieoiešama ilggadīga un plaša apjoma

izpēte. levērojamu darbu veikuši arī republikas Kultūras mi-

nistrijas sistēmas darbinieki, kas izdarīja aizsardzības un

pārbaudes izrakumus, ka arī apsekoja un atklāja pieminekļus

vairākos republikas rajonos.

Republikas arheologu darbību pieminekļu pētniecībā

šajos gados raksturo šādi skaitļi. Izrakumos atsegtā platību

pārsniedz 17 940 to izpētot, iegūtas 9 058 senlietas,

34 754 keramikas lauskas, 68 790 dzīvnieku kaulu, kā arī

247 labi saglabājušies galvaskausi un 283 skeleta kaulu pa-

liekas, kas nonākušas antropologu fondos. Numismātu rīcība

nodota 391 monēta. 82% kopplatības izpētījuši Vēstures insti

tūta arheologi, iegūstot 73% visu atradumu. Šajā krājumā

ievietoti 39 īsi pārskati, no kuriem 20 sagatavojuši Vēstu-
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rt*ainstitūta arheologi, divus - antropologi, vienu -

A.Hplša Valodas un literatūras institūta folkloristi, pārē-

jos 16 - Latvijas PSR Vēstures muzeja, Rīgas Vēstures un

kuģniecības muzeja, Reataurāoijas institūta, Kultūras pie-

minekļu pētniecības padomes, ka arī Rīgas vēstures un kul-

tūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arheologi.

Par bronzas laikmeta un agra dzelzs laikmeta

iedzīvotāju saimniecisko darbību, īpaši celtnleolbu, svarī-

gi materiāli iegūti Daugavas piekrastes apmetnēs Daugavpils

un Krāslavas rajona (Kerkūzi, Sloboda, Stremki, Vilmaņi).

Jaunu materiālu par baltu un austrumslāvu oilšu

kontaktiem deva izrakumi Janomolē, bet kuršu attiecības ar

skandināviem atspoguļo izrakumi Grobiņa. Bagātu senlietu un

kraniologisko materiālu snieguši vēlā dzelzs laikmeta un

viduslaiku senkapu pētījumi (Dreņgeri-Čunkani, Kristapiņi,

Koknese, Salnaskrogs, Auguatinišķi). Par vēlā dzelzs laik-

meta lielāku centru nooietinajumiem un ekonomisko dzīvi

vēsta izrakumi Daugmales un Madalānu pilskalnos. Turpinājās

iepriekšējo gadu izrakumi viduslaiku pilīs (Araiši, Cēsis,

Bauska, Dinaburga, Turaida). Pētījumi veikti arī Lielvārdes,

Siguldas un Ventspils pilīs. Visos šajos objektos sadarbībā

ar Kultūras ministrijas iestādēm notiek atsegto mūru nostip-

rināšana, daļēja konservācija un restaurācija (Turaida).

Araišos uzsākta 9. gs. ezerpils rekonstrukcijas celtniecība,

izmantojot seno darbarīku kopijas. Veiksmīgi norit atsevišķu

pilsētu seno centru arheoloģiska pētnisoība (Cēsis, Bauska,

Ventspils). TaSu visplašākie pētījumi šaja joma notiek Rīgā

sakarā ar vecpilsētas reģenerācijas projekta realizāciju.

Plaša pieminekļu apsekošana veikta arī Cēsu, Jēkabpils un

Talsu rajonos.

Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas līdzstrād-

nieki 1986. un 1987. gada publicējuši ārzemju, Vissavienības

un republikas zinātniskos un populārzinātniskos izdevumos

savu pētījumu rezultātus 85,95 autorlokšņu apjoma. Nodaļas
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darbinieki aktīvi ieaaiatījušiea arī zin&tnes jaunāko at-

zinu propagandā, laaot lekoijas, aniedzot informāciju inte-

reaentu grupām un organizējot ekapedīoiju noalēguma akatea

izrakumu vietaa, izmantojot radio, televīziju, intervijaa

prea6 u.o.

Pēdejāa izrakumu aezonaa iegūtaia materiāla doa

aavu ieguldījumu kārtējo arheologijaa un etnografijaa rakātu

krājumu, ZA Veatu, ka arī fundamentālu apkopojošu darbu un

ataevišķu monogr fiaku pētījumu aagatavošana.

Redakcijaa kolēģija



ΠΡЕДИСЛОВИЕ

Cepnßnoe Minamie ceocMn'ļ

tiocßHtueiHfoi!pe3yjißTaTaMHccjießOßaHHß apxeojioroß H 3THorpasoß,

KpaTKHe OTHOTN o HccjiewßaMMx 1986 M 1987 rr.,

KOTOpHe ROCTHMH B JIaTBKRCKOR CCP 3HaTHTejIBHOrO oči>eMa.

petuemm XXyil cte3Ra KIICC, HanpaßJieHHue Ha

očmecTßa, BHSBajiH B pecnyČJiKKe yrjiyČJieHne HH-

Tepeca X MCTopinecKHM KopHRM jiaTHmcKoro Hapoßa, nponcxoJMenH!o

OT.man&HHX naj.IRTHKKOB HCTOpHK H KyJIBTypN. C KaBMHM rOROM yße-

3aKa3oß Ha MocjīeßOßaHue Mc-

TopnnecKnx MecT, npeßycMOTpeHo cTpoHTejiBCTBo

3HRcTBennHX JiHČo HaxoRHTCH naMHTHHKK, noßJiexamMe

ļtecraßpanHH HJiH KOHcepßaiļHM.

3a noJießHe ce3OHN 1986 H 1987 rr. HccjießOßano OKOJio 40

naMHTHHKOB, OXBaTHBa!OmHX ne-

pMOR OT 9nOXH ČpOH3H RO nO3RHerO CpeRHeBeKOBBH. HBCTHTyT Mo-

TopHH AH JīaTBCCP BHnojiKfui pecnydnMKaHCKoro KoopßHHa-

nuotmoro ueHTpa apxeojīorHiiecKHx nccJießOßanMM, Bejī

nat.iHTHMKOB, TpečytomHx RonroßpeMeHHHX mHpoKOMactu'račMHx pacKo-

noK. pačoTH BejiHCh TaKJKe corpyRHHKaMM MuHHCTep-

CTBa KyJII.TypHpecnyČJIHKH, npOBORHBUJKMH OXpaHHMe H HpOBOpOHHHe

pacKonKH, a TaKxe apxeojiornsecKHe pa3BeRKH na TeppHTopMM JIaT-

BMM.

jUtn xapaKTepHCTMKH pačoTH apxeojioroß B 3TH RBa roßa

MOKHO HeKOTopHe BcKpNTaH apxeojiorHHeoKHMH

pacKOHKaMH ruiomaßß npeßHmaeT 17 940 HpH 3TOM nojīyseHo

9 058 eRMHMu Bemeßoro MaTepnajia, 34 754 $parMenra KepaMHKH,

68 790 KOCTeR XMBOTHNX. B aHTponojiorHHecKHe $onnu nepeaaHO

247 eRKHKi.I w 283 egMHMUH

MaTepHajia. B HyMM3MaTMiiecKne $OHRH nooTynmia 391 MOHeTa.

HojibmaH sacTß (82%) oČmeR ruiomaßH pacKonoK, Raßtuan 73%

Boex naxoROK, MccneßOßaHa apxeojīoraMH HncTKTyTa HCTopHM.

B HaCTOHŅMR CČOpMMK BMtOHeHO 39 COOČmeHHR, 20 H3 KOTOpHX

noRroTOBJienN apxeojioraMH MHCTHTyTa HCTopHH, 2 aHTpoiiojioraNTHM
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I $OJIMUIOpHCTaMH MHCTMTVTa H3HKR H JlMTepaTypH AH JIaTBCCP.

OcTajuHHe 16 coočmeHKß noRroTOBJieHN apxeojioraMH My3en HCTopim

JIaTBCCP, My3en ncTopnn Pnrn H MopexoßCTßa, MHCTnryTa pecTaß-

paiļHH MHHHCTepcTBa KyJīßTypN JIaTBHRcKoR CCP, MccjießOßaTejiß-

CKoro coßeTa naMHTHHKOB KyjißTypH H MHcneKipīM no oxpaHe naMMT-

HHKOB HCTOpHH H KyjlßTypN T. PHrH.

BaKHHe MaTepnajin o xo3HRcTBeHHoR ReHTejiLHooTH, ocočeHHO

OTpoHTejiLCTBe, HacejieHiM enoxH o*poH3H H paHHero JKejie3Horo

Bena n*i HccjießOßaHHH nocejieHHß čeperoß J!ayraßH B

JļayraßnmiccKOM H KpacjiaßCKOM paßoHax (Kepny3H, CīpeM

KH, BmiMaHH). HOBHO RaHHNO O KOBTaKTax CaJīTCKHX H BOCTO^HO-

cjiaBHHCKnx rmeMeH gajiK pacKonKH B HnoMOJie. KypmcKO-CKaHRH-

HaBCKMe CBH3M OTpanatoT pacKonKH B Ppo6nHe. BoraTHM Bemeßoß H

KpaHHOJiorinecKHß MaTepHajī nojiyneH H3 MoriMBHHKOB no3Rnero

jKejie3HoroßeitaH cpeRHeBeKOBBH KpHCTaiiHHH,

KoKHece, CajmacKporc, AyryoTtīnm]KH). PacKomcn Ha RayrMajn,cKOM

M ManajiancKOM RajiH cßegemiH oč očopoHHTejiLHoß onc-

TOMe H 3KonoMiiKe KpynHeßumx neHTpoB no3RHero xce.ne3Horoßena.

ūpoßOJiacajiHCßpacKonKH cpeRHeBeKOBNx 3aMKOB (ApaßmH, HecHc,

BaycKa, JJ[HHaČypr,Typaß,na). KCCJießOßanne JlnejißapßCKoro

CnryjißOKoro, BeHTcniuiccKoro 3aMKOB. Ha Bcex 3TKx odT,eKTax B

c MHHHCTepcTBa Kyjn.TypH JIaTBCCP

npOBORKTCH yKpenJīOHHe BCKpHTHX CTeH, HX KOHCepBa-

H.KH H pecTaßpamM (Typaßga). B ApaßmM peKOHCTpyKmm

RpeßHero nocejiemm IX B. o npHMeHeHHeM Konnß EpeßHHx opyRHR

Tpyga. yoneuiHo ocymecTBJMeTCH n3yneHHe RpeßHeßiunx ueHTpoB

pjma ropoROB (UaoHC, BaycKa, BeHTcnmic). B 3TOR CBH3H caMue

oCmnpHNe zccJießOßaHim Bejincß B Pnre, TTO CBH3aHO c peaniisa-

tmeß npoeKTa pereHepamm cTaporo ropona. npoßeßeHa oČmnpnan

HHCneHUHH naMHTHHKOB B UaCKCCKOM, ĒKaCnmiCCKOM H TaJĪCHHCKOM

pa%onax.

CoTpyRHHKaMH OTgejiaapxeojiorKKHHOTHTyTa HCTopHH B 1986-

--1987 rr. no pe3yjißTaTaMHccjießOßaHHß onyo*jniKOßaHo B3apyčex-

HNx, BcecoD3Hux H pecnyČJiHKaHCKnxHayHHHx H HayTHo-nonyjmpHux



8

M3RaHHHX 85,95 aBTOpCKHX JĪHOTaTOKOTa. COTpVRHHKH OTRMa aK-

TKBHO yqaoTßy!oTß nponaraHße HOBeMmmt HaynHHX RaHHnx, mmaK

JieKUHH, npOBOJtH eKCKypOHH H opraHH3yH BHOTaBKH pe3yjTBTaTOB

paoKonoK, BNCTynan no panno, TaneBHReHHD, B H T.n.

nojiyHeHHHi!BnocjießHHe nojießNeoeaoHH MaTepnan, HecoM-

HeHHo, noojīyxMTßKnanoM B nonroTOßKy onepeßHoro BHnyoKa c6op-

HHKa "Arheoloģija un etnogrāfija",OTaTeH B ļņrpHane"Hßß6oTHH

AH JīaTß(X!P",alaime B oosßaHHe $yHRaMOHTajnHNX ododmatMipDc

tpyROB H MOHorpasHA.

PeßKOJuierM



Z. Apala

ARHEOLOĢISKIE PĒTĪJUMI CĒSU MŪRA PILĪ UN

VECPILSĒTĀ

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta

Cēsu arheoloģiska ekspedīcija sadarbībā ar Cēsu Vēstures un

mākslas muzeju 1986. un 1987. g. kopuma septiņus mēnešus

strādāja Cēsu mūra pilī, kur turpināju rietumu nogāzes iz-

pēti.
2

Izrakumi notika 995 m platība, pārmeklējot ap

1250 nr kultūrslāņa. Abās pētījumu sezonas kopā iegūts

1340 senlietu, 350 mala trauku lausku, 400 krāsns podiņu

fragmentu, ap 3000 dažādu paraugu un 40 000 osteologiska

materiāla uzskaites vienību.

Laika no 13. līdz 17. gs. uzkrājušos 2,5-4 m biezo

kultūrslāni veidoja tumšas, ar degumu un organiskām vielām

piesātinātas zemes, nogāzes nostiprinājuma uzbēruma smilts

un Livonijas kara laika sagruvušo celtņu palieku kārtas.

Svarīgi atzīmēt, ka pils rietumu nogāzē virs pantat-

zemes konstatēja ap 20 om biezu tumšpelēkas krasas zemes kar-

tiņu, kurā atrada vēlajam dzelzs laikmetam raksturīgās kera-

mikas lauskas, bronzas gredzenu ar Šķeltiem, spirālēs savī-

tiem galiem (1. att.:l) un bronzas spirāli (1. att.: 7) -

atradumus, kas jādomā, piederējuši Cēsu vendiem. Turpat

ieguva arī loka un arbaleta bultu galus (1. att.: 11-13).

Kultūrslāņa apakšēja horizonta datējumu preoizē monētas -

četri 13. gs. pirmās puses Tallinas brakteāti (monētas, arī

turpmāk minētās, noteica K. Ducmane). Atsevišķi minama bron-

zas rotadata ar profilētu galvu (1. att.: 10), kas attieci-

nāma uz agro dzelzs laikmetu. Adata iegūta pils kultūrslānī

kā savrupatradums.

Viens no nozīmīgākajiem atklājumiem ir rietumu no-

gāzes pakājes nostiprinājums, kura galvenais elements ir



1. att.



11

20-40 om resnu, slīpi ar augšgaliem uz ārpusi pamatzemč

I+raktu skujkoku stabu rinda. lerakta caurmēra ap 10 cm at-

tālumā no pils rietumu korpusa sienas, ta balstīja zemes

uzbērumu, kurš stāvo nogāzi pasargāja no izskalošanas, ko

veicināja tur izplūstošie avoti. Pastiprināta mitruma ap-

stākļos (stabi ierakti avotu joslas lejpuse) labi saglabāju-

šas stabu apakšējas daļas. Augšdaļas iztrūdējušas, tādēļ ne-

varēja noteikt stabu sākotnējo garumu. Saglabājušies stabi

bija 0,2 - 1,6 m gari, visvairāk gan 0,5 - 0,7 m gari. Jā-

piezīmē, ka stabu apakšas nebija zāģētas, bet gan līdzeni

nocirstas ar cirvi. Pavisam pašreiz 25 m gara josla (B, C,

D laukuma, kv. x-6/8, y-42/17) atsegti 60 šadi stabi, bet

vērojumi rada, ka stabu rinda vēl turpināsies ziemeļu torņa

virziena. Stabiem izmantotie koki acīmredzot pludināti pa

Gauju, vienam no tiem konstatēja plostus saturošo malas koku

raksturīgos iecirtumus. Pāri stabiem 1-1,3 m bieza kārta bi-

ja uzbērta grantaina smilts, kura neatrada nevienu senlietu.

Pazeminot būvgružu līmeni pie rietumu torņa (A lau

kuma), ta rietumu siena atsedzas izgruvums, kuru attīrot,

piekļuva mestra zāles tualetes telpas šahtai un izsmēla to

līdz 3 m dziļumam. Blakus atradās ventilācijas šahta, kuras

vilkmes atvere bija izmūrēta siena 2 m virs tualetes izvad-

lūkas. Tualetes šahta atrada viduslaiku lukturi.

No celtnieolbas objektiem jāatzīmē 57 liela

saimnieoiskas nozīmes ēka, kas bija piemūrēta rietumu torņa

rietumi sienai. Ēka izpētīta daļēji. Pašreizēja atseguma lī-

meni noskaidrota ēkas kontūra, ko iezīmē no dolomltakmeņiem
veidotas sienas. Pārbaudīta jumta seguma - mēles tipa kār-

niņu - 10-15 cm bieza kārta un melna, ogļaina, ar dzelzs

sārņiem bagātīgi parjaukta zeme 6kas rietumu gala. Bkas boja

eju date monētu depozīts, ko atrada tas iekšpusē, kārniņu
drumslu slānīti. Depozīta sastāva 30 sudraba monētas, dominē

(18) laika no 1569. līdz 1577. g. kaltie Rīgas brlvpilsētas

Šiliņi. Ta ka neviena no depozīta monētām nebija kalta pēc

1577. g., var secināt, ka 6ka gājusi boja Livonijas kara

laika. Jadoma, ka monētas bijušas noglabātas 6kas augšdaļa
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(aiz spāres?) un, tai sabrūkot, nokļuvušas starp kārniņiem.

Otra depozīta sastāvā ietilpa 38 sudraba monētas,

kaklarotas fragments (stikla krelles, bronzas dpirālītes,

monētpiekars) un bronzas gredzena. Monētu vidu ari Šajā de-

pozītā pārsvarā Rīgas brīvpilsētas šiliņi (17), kalti līdz

1577. gadam. Vēl atzīmējami Kurzemes hercoga G. Ketlera

1575. g. un Pārdaugavas hercogiatea pārvaldnieka J. Hodke-

viča 1572. g. kaltie šiliņi. Depozīta sastāva retākā monēta

ir Livonijas ordeņa mestra Vilhelma fon Firstenberga 1558. g.

i/1 dāldera klipe, kalta sakarā ar ārkārtējiem apstākļiem.

K.lipei mazliet neregulāra forma: viena puse gluda, otra -

attēlots četrdaļīgs ģerbonis (1. att.: 6), kura 1. un 4. no-

dalījuma - Livonijas ordeņa ģerbonis - krusts, 2. un 3. -

Firstenbergu dzimtas ģerbonis - divas horizontālas svītras.

Šo depozītu atrada nogāzes vidusdaļas kultūrslānī (D lau-

kuma, kv. x-7,20/7,75, y-40,65/40,90). Acīmredzot tas piede-

rējis eievietei un zemē nokļuvis Livonijas kara dienās.

Uz šo pašu laiku attiecināmi ari trīs pārējie -

iedzīvea priekšmetu un zemkopības darbarīku - depozīti. Pē-

dēja sastāvā divžuburu spīļarkla dzelzs lemešu pāris ar

vērstuvi (B laukuma, kv. x-6,50, y-20,70). Spriežot pēc for-

mas un sastāvdaļu savstarpējām attiecībām, lemeši pieskai-

tāmi pie 3. tipa, ko B. Mugurēvičs attiecina uz 13.-17. gad-

simtu. Vērstuves Latvijas arheoloģiskajā materiāla konstatē-

tas maz; tas datētas ar 14.-17. gadsimtu. Zīmīgi, ka tieši

Cēsu apvidū (Raunas Veckažoki, Araišu mūra pils) tas atrastas

kopā ar lemešiem.

Viduslaiku dzīvesvietu atradumos parasti sastopami

arī bronzas katlu fragmenti - osas, ielāpi, malu gabali, lo-

ceņi. Cēsīs atrada četrus veselus katlus, arī ka depozītus.

Pirmajā (B laukuma, kv. x-4,70, y-21,90) ietilpa divi atšķi-
rīga lieluma katli. Lielākajā (% 41 cm, augstums 22,5 cm)

viengabala katla ar 1,7 cm platu, atlocītu un svītrām orna-

mentētu malu bija ielikts mazākais (% 28 cm, augstums 16 cm),
kurš izgatavots no 1,5-2 mm bieza bronzas skārda kopā sa-

kniedētām plāksnēm. Tajā savukārt konstatēja virpota koka



13

šķīvja un kāda ēdiena (putras?) paliekas. Otru katlu depo-

zītu atrada 17,25 m attāluma no pirmā (D laukumā,kv.x-2,30;

y-40,25) un tuvāk rietumu korpusam. Lielākajā (% 32,5 cm,

augstums 17,5 cm) katla atradās ēdiena paliekas (iespējams,

pusizvārlts gaļas gabals ar kaulu), kuram virsū uzvāzts ma-

zākais katls. Katli bija ietīti rupja linu auduma drāna

(maisā) un steiga atstati pils nogāzē. Uz steigu netieši no-

rāda konstatētās ēdiena atliekas un bieza sodrēju kārta kat-

lu ārpusē.

Senlietu vidū, ka tas raksturīgi Cēsu atradumiem,

dominē ar militāro darbību saistāmie priekšmeti (30,2 % no

kopskaita): dažādu kalibru lielgabalu lodes, dzelzs uzmavas

un iedzītņa bultu gali, ieroču mehānismu detaļas, ornamentē-

tas kaula greznojuma plāksnītes (1. att.: 4). Atrasti ari

pakavi, pakavnaglas, jātnieka pieši, leduspieši (1. att. :

17).

Liela skaita iegūtas bruņutērpu sastāvdaļas:

cimdi (2. att.: 2) un to fragmenti (62 uzskaites vienības),

brunuplaksnes (112 vienības), sprādzes. Dažām bruņuplaksnēm

malas grezno ornamentēta bronzas nloksne (2. att.: 1), sa-

stiprinašanai izmantotas bronzas apaļas kniedes. Interesanti,

ka bruņutērpu atradumi koncentrējas rietumu korpusa sienu

akmeņu nobrukuma kārta, tie attiecināmi uz 16. gs. vidu un

otro pusi.

legūtas norādes par amatniecību, sevišķi daudz ir

liecību par kaula un raga apstrādi. Tumšajā, ar degumu par-

jauktaja zemes kārtiņā atrada apzāģētus dzīvnieku ragus,

visdažādākos atgriezumus, kaula priekšmetu pusfabrikātus un

veselus priekšmetus - divpusīgās ķemmes, rūceņus, dambretes

kauliņu (1. att.: 3) v.c. Pie retāk sastopamo priskšmetu

grupas pieskaitāma (pili pēc skaita treša) virpota šaha fi-

gūriņa (1. att.: 8), dzelzs rakstamrlks - stils (1. att.:

14) ar nolauztu smaili un kāda rūpīgi ornamentēta, oaurumota

priekšmeta (uzgaļa?) puse (1. att.: 9). No darbarīkiem

uzieti dzelzs naži, īleni, kalti, šīfera galodas. Samēra

maz iedzīves priekšmetu: dzelzs svečturi, šujamadatas,
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2. att.
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durvju rokturu meiltea, priekškaramas slēdzenes, atslēgas.

Atzīmējama ar bronzu lnkrusteta atslēga, kurai virs apaļas

gredzenveida galvas vel izveidots neparasts paaugstinājums

(1. att.! 15). Neliela skaita iegūti arī dzintara izstrādā-

jumi, piemēram, lūgšanu krelle (1. att.; 5). Bronzas dari-

nājumu vidū izceļas dažādi apkalumi (1. att.: 16, 18). Liela

daļa atradumu saistāmi ar oeltnieoību - dzelzs naglas, viras,

skavas, dažādi profilķiegeļi, grīdas flīzes, jumta kārniņi

v.c. Ir materiāli par logu izveidojumu - plienakmenī kalto

aplodu fragmenti (24), logu stikla rūtis un to svina ietvari,

dzelzs šķērši, stieni ar svina ietvaru paliekam (1. att.:

19). Priekšstatu par iekštelpu rotājumu dod glazēto krāsns

podiņu fragmenti un melna, dzeltena un oranža krasā apglez-

notie sienas apmetuma gabali, kas, jādomā, piederējuši pils

rietumu korpusa telpām un C6su materiāla konstatēti pirmo

reizi.

Salīdzinājuma ar pils dienvidu pusē situētajiem

izrakumu laukumiem rietumu nogāzes kultūrslānī iegūto mala

trauku lausku skaita ir ievērojami mazāks, bet tajās ļoti

daudz (58%) Reinzemes trauku fragmentu.

Tirdzniecisko sakaru virzienus raksturo preču

plomba (1. att.: 2) un galvenokārt monētas, kas nozīmīgas

ari nogāzes kultūrslāņa un taja atsegto objektu datēšana.

Arheoloģiskie izrakumi pils rietumu nogāzes daļa turpinā-

sies, attīrot teritoriju ap ziemeļu torni.

Paralēli darbam Cēsu pils rietumu nogāze, ekspe-

dīcija 1986. g. vasara veica izrakumus ari vecpilsētas

zona - Vainu ielas nama pagalma, kuru Cēsu muzejs plāno

izmantot brīvdabas izstāžu iekārtošanai. Izrakumu laukumu

iemērīja pagalma dienvidrietumu pusē, vieta, kur, spriežot

pšc 1985. g. ekskavatora postījuma atsegta un plāna nofik-

sēta mūra fragmenta, varētu atrasties C6su vecpilsētas aiz-

sargsienas netraucēts turpinājums.

Izpētot 35 m lielu platību un pārvietojot ap

80 kultūrslāņa, iegūtas 36 senlietas, 37 māla trauku

lauskas, 41 krāsns podiņu fragments un 82 dažādi paraugi.



16

Izpētīta alaņa biezums sasniedza 3,10-5,35 m. Šada dziļuma

konstatēja blīvu, gaišas smilts kārtu, caur kuru laukuma

filtrējās gruntsūdeņi. Izrakumu laukumu ziemeļaustrumu-dien-

vidrietumu virziena šķērsoja vecpilsētas aizsargsiena, pār-

dalot laukumu divas daļas. Raksturīgi, ka katra aizsargsie-

nas pusē kultūrslānim atšķirīgs sastāvs: sienas iekšpusē tas

intensīvs, tumša krāsa, ar organisko vielu, ķieģeļu šķembu,

pelnu, oglīšu un mālu piejaukumu, ārpuse - gaiša krāsa, ar

dažāda izmēra plienakmeņiem un kaļķu javu pārjaukts (aizsarg'

sienas ārmalas nobrukuma rezultāts). Aizsargsienas augšmalas

akmeņus atrada jau 0,5 m zem virskārtas. Aizsargsienu at-

sedza 4,75 m garuma, konstatēja tas platumu - 1,6 m un pama-

tu pēdas augstumu - 1,85 ta,tā preoizejot šīs sienas vir-

zienu un noskaidrojot saglabāšanas pakāpi. Siena mūrēta no

kaļķu java saistītiem pārsvara iegarenas formas plienakme-

ņiem. Tas iekšpusē konstatēja trīs iedziļinajumus

(20x20x30 cm), kurus jādomā, kādreiz izmantoja sastatņu

balstu ligzdām. Ņemot vērā senās aizsargsienas labo saglabā-

šanās pakāpi un tās vēsturisko nozīmi, atsegto sienas posmu

paredzēts eksponēt pagalma ka vienu no oriģinālā materiāla

apskates punktiem.

legūto senlietu materiālu raksturo dzelzs knaibles

(3. att.: 4), naža fragments (3. att.: 1), galoda, kaltās

dzelzs naglas, apstrādātas kaula plāksnītes, adas apavu

fragmenti, bet visvairāk, īpaši kultūrslāņa augšējas kārtās,

holandiešu plpīšu fragmenti.

Z. Apala, J. Apals

IZRAKUMI VAIDAVAS PILSKALNĀ UN RAUNAS

PILSDRUPĀS

Pēdējos gados vēsturnieku un vēstures interesentu

aprindās aktivizējušies oentieni noskaidrot Indriķa Livoni-

jas hronika minētas senās Beverīnas atrašanas vietu. Par

vienu Šadu eventuālu Beverīnas pilsvietu tiek uzskatīts



3. att.
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Vaidavas pilskalns, kurš atrodas Valmieras raj. Kocēnu c.

pie Pilskalnu mājam Vaidavas ezera austrumu krasta.

Lai iegūtu konkrētu lietisko materiālu, zinas par

šl pilskalna kultūrslāņa stratigrāfiju un hronoloģiju,

1986. g. 16. septembri te notika nelieli pārbaudes izrakumi.
p

Pilskalna plakuma izpētīja trīs laukumus 12 m kopplatība.

1. laukums (2x2 m) atradās pie pilskalna dienvidu vaļņa,

40,5 m uz dienvidrietumiem no ieejas, kur kurmja rakumos

bija redzama vistumšākā mītņu zeme. Kultūrslānis sasniedza

0,65 m dziļumu (kopā ar velēnas kārtu), tas bija izteikti

viendabīgs, tumšpelēks, ar mazām oglītēm, sīkām ķieģeļu

šķembām un atsevišķu degušu granltakmeņu gabalu piejaukumu.

2. laukumu (ari 2x2 m) ier.ērljaplakuma vidū 32,4 m uz zie-

meļiem no 1. laukuma. Kultūrslānis līdzīgs 1. laukuma kon-

statētajam, tomēr plānāks (līdz 0,4 m) un mazāk intensīvs.

Pelēkajā zemē atrada tikai atsevišķas sīkas oglītes. 3. lau-

kums (2x2 m) tika iemērīts pilskalna plakuma ziemeļu mala.

Pēc velēnas noņemšanas atklājās pelēka, vidēji podzoleta

augsne, ko tikai nosacīti var uzskatīt par kultūrslāni. Pār-

baudes laukumiņos ieguva piecus atradumus - četras nelielas

neglazētu ripas trauku lauskas un vienu kaltu dzelzs naglu

(3. att.: 2). Svarīgi atzīmēt, ka naglu un ari vienu lausku

atrada tieši pelēcīga kultūrslāņa un gaišas, mālainas pamat-

zemes smilts saskares josla.

Šajos apjoma nelielajos pārbaudes izrakumos iegū-

tie dati neapstiprina hipotēzi par senas Beverīnas pils

atrašanos Vaidavas pilskalna: 1) kultūrslānis ir vaji iz-

teikts, un taja nav konstatēti vēlajam dzelzs laikmetam at-

bilstoši atradumi, 2) atrastas ķieģeļu drumslas (arī uz

pamatzemes) un kalta dzelzs nagla norada uz pilskalna vēlāku

apdzīvotību, 3) Vaidavas pilskalna nocietinājumusistēmas

vaļņi un grāvji nav tipiski latgaļu vēla dzelzs laikmeta

pilskalniem. Hronoloģijas precizēšanai tomēr būtu vēlami vel

kadi papildu izrakumi Vaidavas pilskalna.

Nelieli aizsardzības izrakumi notika Raunas pils-

drupu austrumu pusē, vieta, kur Raunas cioma cēla brīvdabas
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estrādi. Trīs izrakumu laukumus iemērīja estrādes atbalst-
-2

sienu vietās. Tie aptvēra 25 m lielu platību, kur izpētīja

2,5 m biezu kultūrslāni. 1. izrakumu laukuma (17 nrj

konstatēja tumšu, ar ķieģeļu, akmeņu un kaļķu javas šķembām

piesātinātu kultūrslāni, kura apakšējā kārtā sāka atsegties

gaiša pamatzeme. 2. un 3. izrakumu laukuma (katrs 4 kul-

tūrslānis bija vēl intensīvāks, ar ogļainu zemes kartiņu

ieslēgumiem. Šajos laukumos atklājās kāda 1,7 m plata siena

mūra fragments. 3. izrakumu laukuma profila šo mūri varēja

izsekot pilnīgāk; tas veidots no vidēja lieluma laukakmeņiem

kas saistīti kaļķu javā. Mūris saglabājies 2,3 m augstumā,

tā apakšdaļa 0,4 m augsta pamatu pēda ar diviem izvirzīju-

miem.

legūtie materiāli tradicionāli: glazētu mala trau-

ku fragmenti (3. att.; 5), uztura lietoto dzīvnieku kauli,

daži krāsns podiņu gabali, būvniecības detaļas - grīdas flī-

ze, kaltas dzelzs naglas, logu stikla lauskas v.c. Senlietu

(9) vidū dzelzs nazis, apstrādāti kauli (3. att.: 3), holan-

diešu plpītes fragmenti.

Par aizsardzības izrakumu galveno rezultātu uzska-

tams: 1) celtniecības gaita netika postīts kultūrslānis

estrādes daļa, 2) iegūts priekšstats par Raunas pilsdrupu

kultūralaņa raksturu, 3) atklāta kāda līdz šim nefiksēta

mūra esamība piladrupu auatrumu puaē.

J. Apals

IZRAKUMI ĀRAIŠU MŪRA PILĪ UN

PRIEKŠPILĪ

Vēstures institūta Āraišu arheoloģiska ekspedīcija

1986. un 1987. g. septiņu darba mēnešu laika turpināja

Āraišu mura pils un priekšpils izpēti sakara ar Araišu muzej

parka izveides darbiem. Izrakumus finansēja Cēsu Vēstures un

mākslas muzejs.

Izrakumu mērķis, tāpat ka iepriekšējos gados, bija
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tm-pināt attīrīt un konservēt Araišu mūra pils rietumu daļu

brīvdabas ekspozīcijai, ka arī izpētīt priekšpils ziemeļ-

austrumu daļu, kas varētu tikt bojāta ezerpils rekonstruk-

cijas apkalpes ēkas un komunikāciju celtniecības gaita.

Araišu mūra pilī izrakumi notika 345 platība,
*? a

kur pārmeklēja ap 110 nr kultūrslāņa, izpētīja 3. ēku ar

3. krāsni, ēku ar 6. pavardu, 3.° ēku bez apkures ierī-

ces un ēku ar 7. pavardu, aizsarggravja apakšējo daļu

rajona starp uzeju un priekšvartu celtni, pils būvpamatnes

ārmalai virsmas nostiprinājumu pie priekšvartu celtnes, ka

ari attīrīja no gruvešiem 25 m garu aizsargsienas posmu pils

dienvidu pusē. Izrakumu gaita ieguva 19 senlietas, septiņus

paraugus un dažādus citus materiālus.

Visas četras ēkas bija celtas cieši blakus pils

rietumu puses aizsargsienai. Tas bija divdaļīgas, 9.5x9,5 m

lielas kvadrātveida celtnes, kas sastāvēja no divām ziemeļu-

dienvidu virzienā orientētam taisnstūrveida telpām -

4,5x9,5 m lielas, austrumu pusē novietotas priekštelpas un

tikpat lielas, rietumu pusē pie aizsargsienas novietotas

pamattelpas.

Hronoloģiski senākajai -
- ēkai bija no ak-

meņiem krauti pamati, kas vēlākās pārbūvēs daļēji nojaukti.

Par ēkas priekštelpas sienu konstrukciju un

pārseguma veidu nekādi tuvāki norādījumi nav saglabājušies.

Varbūt priekštelpa bijusi nojumes veida ar vienkāršākas

konstrukcijas sienām, uz ko varētu norādīt nedaudz noapaļo-

tais un plata leņķī celtais ziemeļaustrumu stūris. Priekš-

telpai grīdas nebija, tikai zemes klons, ieeja, liekas, at-

radusies austrumu pusē.

Turpretī ēkas dibentelpas sienas, domājams,

bijušas celtas statņu konstrukcija. Cieši blakus austrumu

sienas pamatiem, 3 m attālumā no ziemeļu sienas un 2,5 m

attāluma no dienvidu sienas, atradās ar akmeņiem izliktas

stabu bedres (% 0,15-0,25 m). lespējams, ka uz šiem stabiem

balstījušās telpas pārsegumu nesošas sijas. leeja telpa,

spriežot pēc uzietas durvju cilpas, varēja atrasties ziemeļu
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<t!aes gala aiena. Dibentelpas dienvidu pusei bijusi ar malu

klāta, telpaa šķeravirziena guldītu apaļkoku grīda, turpretī

ziemeļu puaei tikai mala klona. Tur atradaa 1,5x2 m liels,

ieapaļas formas pavarda. Pavardam īpaši veidotas kurtuves

nebija, uguni kurināja tieši uz grlda3 klona. Pavardam

austrumu pusē, cieši klat pie telpaa aienaa, atradaa

0,5x0,6x0,9 m liela laukakmena ar gludu viramu un ieliektu

malu.

Dibent lpaa mala klona virsma atrada 11 dzelzs

iedzltņa stopa bultu galus (4. att.: 10,11), dažus no tiem

ar koka katu paliekam. Acīmredzot šaja telpa darbojies bultu

iekatotajs.

3.° Bka celta uz akas pamatiem, pieslēdzoties

pils aizsargsienai. 3.° Bka bijusi kaļķu noliktava: tas pa-

mattelpas klonu visa platība klaja 0,05-0,20 m bieza kaļķu

kārta, sevišķi gar aizsargsienu un stūros. Izkaisīta veida

kaļķi atradās ari uz priekštelpas klona.

Bka celta pilnīgi no jauna virs 3.° 6kas pa-

liekam. Atšķirība no iepriekšējam 6kam, kas pieslēdzas aiz-

sargsienai, ēka celta 0,5 m attāluma no tas.

No ēkas bija saglabājušies akmeņu krāvuma

pamati, grīdas mala klons ar pavardu un uz tiem nokritušo

sadegušo griestu fragmenti ar mala klona siltuma izolācijas

kārtu.

Pamati vislabāk bija saglabājušies zem pamattel-

pas. To platums līdz 1 m, augstums 0,3-0,4 m. Pamati krauti

divas paralēlas rindas no neapstrādātiem, 0,4-0,7 m diametra

laukakmeņiem un plienakmens gabaliem. Abu rindu akmeņi bija

likti pamatu krāvumam gar ārmalām. Tādējādi pamatu akmeņu

joslas vidū izveidojas ap 0,2-0,3 m plats un 0,10-0,15 m

dziļš padziļinājums.

Pamatu spraugas bija aizpildītas ar sīkākiem akme-

ņiem, ķieģeļu un dakstiņu fragmentiem, malu, smiltīm un

mītņu zemi.

Atšķirība no pārējam ēkas daļām zem priekštelpas

dienvidu sienas atradās tikai viena rinda liktu akmeņu pa-
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viļas. Priekatelpas un pamattelpas pamati bija konstruktīvi

vienoti, kas nozīmē, ka abas ēkas telpas celtas vien-

laicīgi, kaut arī ar dažam atšķirībām sienu un jumta veido-

juma.

Pamattelpas ziemeļrietumu un dienvidrietumu stūri

atradaa 0,15-0,20 m biezaa, 0,4-0,6 m diametra plienakmena

plakanea, parejoa stūroa - līdzīga diametra laukakmeņi ar

gludu viramu, pamattelpaa dienvidauatrumu atūrl - pat izde-

dzis dzirnakmena ar gludo pusi uz augšu. Tas liecina, ka

akas sienas celtas statņu konstrukoija, telpu stūros uz

paliktņu akmeņiem novietojot statņus, kuru starpas pčo tam

aizpildīja ar guļkokiem. Guļkoku apakšējos vainagus guldīja

pamatu vidusdaļas padziļinājumos. Bkas būve lietotas kaltas

dzelzs naglas, kuras atrada deguma slāni. leeju vietas 6ka

nebija saglabājušas.

Priekštelpai bijis zemes klons ar 3-5 om biezas

kaļķu kārtas piemaisījumu virsma, bet pamattelpai - mala

klons ar smilšu un melnas mītņu zemes piejaukumu. Uz pamat-

telpas klona virsmas atradās nokritušo sadegušo griestu

fragmenti. To apakšdaļa gulēja ap 0,20-0,25 m resnu griestu

siju paliekas, kas bijušas liktas telpai šķērsvirziena ar

apmēram 1 m lielam atstarpēm. Uz sijām telpas garenvirziena

bija guldīti 4-5 cm biezi, 0,2-0,3 m plati griestu dēļi.

Dēļi savukārt bija pārsegti ar 5-10 cm biezu mala kleķa sil-

tuma izolaoijas kārtu, ko saturēja augu stiebru pildījums.

Ari pildījuma stiebri bija likti telpas garenvirziena.

ēkas pamattelpai bijusi pavarda apkure, bet

priekštelpa nav bijusi apkurināma. Pavards atradies pamat-

telpaa vidusdaļa pie austrumu sienas. Abpus pavardam konsta-

tēti divi 0,5-0,7 m diametra laukakmeņi, kas novietoti klona

speciāli izraktas, ar maziem akmeņiem izliktas bedrēs. Abu

akmeņu virsmas atradās nelielas noslīpētas, mazliet ieliek-

tas iedobes ar nelielu ieurbtu oaurumu. Šo akmeņu funkoionala

nozīme neskaidra. Uz ekaa klona uzgāja divus loga stikla

rūšu fragmentus.

3.* ēka celta uz 3.** ēkas pamatiem, paplašinot tos
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ēkas ziemeļu pusē par 0,4 m. Atšķirība no iepriekšējām ēkam

pamattelpu apsildīja pie ziemeļu gala sienas novietotā

2,5x2,15 m liela bezdūmeņa akmeņu krāvuma krāsns, kuras vel-

ves akmeņi bija saistīti māla java. Pamattelpas rietumu

pusē uz ēkas māla klona konstatētā 7 m gara, 0,5 m platā un

ap scm bieza degušo salmu josla norada, ka ēkai bijis

salmu jumts. Uz ēkas pamattelpas mala klona atrada vai-

rākas loga stikla rūšu paliekas un kaltas dzelzs naglas.

Spriežot pēo ēkām un to tuvākajā apkārtnē iegūta-

jam monētām, var secināt, ka un 3.° 6ka eksistējušas

14. gs. beigas - 15. gs. sākuma, ēka - 15. gs., bet

ēka - 16. gadsimta. Domājams, ka ēka nodegusi

1577. g. Livonijas kara laika.

PaŠa aizsarggrāvja dibena atsedzas šaurāks,

1,6-1,8 m plats un ap 0,5 m dziļš, mala slānī ierakts grā-

vis, kura malas bijušas nostiprinātas ar 0,1-0,2 m resniem

apaļkokiem. Acīmredzot šis grāvis ir bijusi noteka, kas no-

vadījusi uz dienvidu pusi aizsarggravl ieplūstošos virsūde-

ņus.

Aizsarggrāvja rietumu nogāzē, cieši blakus note-

kai, atradās divas blakus guļošas 0,8-1 m platas, 0,4-0,5 m

augstas akmeņu joslas, kas bija krautas no neapstrādātiem

laukakmeņiem (% 0,2-0,7 m) ar dažiem plienakmeņiem un atse-

višķam ķieģeļu šķembām pa vidu. Domājams, ka šīs akmeņu

joslas ir apmēram 8 m gara koka tilta gala pēdas, kas no

grāvja rietumu mala pienākoša priekšpils oeļa gala sniedzas

līdz grāvja vidum. Tilts bijis segts ar šķērsvirziena lik-

tiem apaļkokiem, kas balstījušies uz garenvirziena guldītam

sijām. Starp koka tilta galu un priekšpils celtni, domājams,

atradies ap 7 m garš paceļamais tilts.

Paralēli izrakumu darbiem notika atsegto celtņu pa

lieku konservācija, ko veica LVU Vēstures un filozofijas

fakultātes vēstures specialitātes studentu grupa.

Araišu priekšpilī izrakumi notika septiņos izra-

kumu laukumos 730 platība, kur izpētīja 543 kultūr-

slāņa. Tur atsedza sešu ēku, divu krāšņu un viena pavarda
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paliekas, ieguva 39 senlietas, 21 trauku lausku, 939 krāsns

podiņu fragmentus, 976 uztura lietoto dzīvnieku kaulu frag-

mentus, ka arī 41 paraugu.

Pirmā izrakumu uzsākšanas priekšpilī šķita, ka taa

ziemeļauatrumu daļa, rajona atarp ezermalu un grāvi redzama

noara varētu būt kada nooietinajuma - piemēram, izplūduša

zemea vaļņa - paliekaa. Izrakumu gaita noakaidrojaa, ka gar

priekšpila malu pētītajā rajona nekadaa aizaargceltnea nav

paatavejušaa.

Divaa no aeŠam priekšpilī ataegtajam ekam - 2. un

3. - izpētīja pilnīgi, parējaa tikai daļēji. Diemžēl abu

pilnīgi izpētīto 6ku preoīzoa izmērus, telpu akaitu un plā-

nojumu nevarēja konatatēt, jo petita priekšpila daļa pßc 6ku

bojāejas kadu laiku ir apatradata un ēku paliekaa nojauktaa.

Eku atrašanaa vietu iezīmēja izplūdušie akmeņu bruģa pamati.

Ēkas celtas,pamattelpaa vidū uzpildot nelielu paaugatinajumu,

uz kura novietoja kraani. Zem ēkam aakrava akmeņu bruģa pama-

tus, kaa kalpoja ka celtnea pamatnei, ta drenāžai.

1,5x1,9-2 m lielaa bezdūmeņa akmeņu krāvuma kraania bija

liktas tieši uz pamatzemea amilšu uzbēruma.

Priekšpils izrakumu laukumoa atrada aamēra maz sen-

lletu, taa norada, ka te atradušaa galvenokārt aaimnieclbaa

ēkas. To apliecina arī atradumi: dzelzs kaplis (4. att.: 12),
redze (4. att.: 13), karote (4. att.: 14), atslēga

(4. att.: 8) un ratu priekšējas ass bultas šķelttapa

(4. att.: 7). No jātnieka piederumiem atrada dzelzs pieša
ritenlti (4. att.: 9). Divpusīgas kaula ķemmes (4. att.: 6)
ir viduslaikos plaši izplatīts personīgas higiēnas priekš-

mets, bet spirālgredzens, zvārgulītis, mēlišpiekariņš un

riņķsakta (4. att.: 2-5) lieoina, ka šaja priekšpils daļa

dzīvojuši vietējie iedzīvotāji. Priekšpils kultūrslāni datē-

jošie atradumi ir angļu karaļu Eduarda I, II vai 111 14. gs.

Londona kaltais penijs (4. att.: 1) un Livonijas ordeņa
mestra Valtera fon Pletenberga (1494.-1535. g.) CBals kal-

tais šiliņš, kas nēsāts ka piekariņš. Abas monētas norada,
ka Araišu priekšpils ziemeļaustrumu daļa bijusi apdzīvota no
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14. līdz 16. gadsimtam. Kadu laiku 16. gs. šī vieta ir ti-

kusi apstrādāta, bet pec Livonijas kara tai pār.,uzbērts no

pils aizsarggrāvja izraktais, ap 0,5 m biezais māla slānis.

J. Asaris

IZRAKUMI, PIEMINEKĻU APSEKOŠANA UN

ARHEOLOĢISKĀS UZRAUDZĪBAS DARBI

ZIEMEĻKURZEMĒ UN RĪGĀ

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras piemi-

nekļu pētniecības padome 1986. un 1987. g. veica aizsardzī-

bas ierakumus Druķēnu senkapos. Tie atrodas Ventspils ra.l.

Piltenes pils. lauku teritorija, netālu no Udrandes centra,

pie Druķšnu mājām.

Spriežot pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem, vēl

20. gs. 60. gados šeit bijis saskatāms vairāk neka 2 m

augsts, ieapaļš 30 m) uzkalns, kuru apstrādājot, vai-

rākkārt izartas senlietas. Diemžēl ilgstošas lauksaimniecis

kās izmantošanas un meliorācijas darbu rezultāta uzkalns

stipri nolīdzināts un pirms izrakumu uzsākšanas apkārtēja

tīruma reljefa gandrīz vairs neizdalījās.

Izrakumu gaita izpētīta 254 liela platība ne-

daudz paaugstinātajā tīruma daļa. Nevienu apbedījumu vai ar

apbedīšanas rituālu saistītu konstrukciju konstatēt neizde-

vās. Atsevišķie senlietu savrupatradumi iegūti galvenokārt

aramkārtā (līdz 0,35 m dziļumam), kurā sastopamas trauku

lauskas, oglītes un atsevišķi sīki cilvēku kaulu fragmenti.

No atradumiem atzīmējama liela, ornamentēta bronzas spieķ-

adatas galva (5. att.: 1), kurai analoģiskas rodamas Skan-

dināvijas arheoloģiskajā materiālā un tiek datētas ar

1.-2. gadsimtu. Aptuveni uz šo pašu laika periodu attiecinā-

mas ari jau agrāk šajos senkapos iegūtas divas bronzas pla-

kanspirales, ka ari izrakumu laika atrastie mazo bronzas

plakanspirālīšu fragmenti. Ar agrā dzelzs laikmeta beigām

datējami bronzas lentveida aproce (5. att.: 2) un bronzas
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kaklaripķa fragments. lespējams, ka ar šo periodu saistāmas

ari atrastas švikatas un gludas keramikas trauku lauskas,

kuras ornamentētas ar iegrieztām līnijām un sīku punktiņu

iespiedumiem.

Atsevišķi savrupatradumi - bronzas gredzens ar tor-

dejuma imitāciju, stikla krelles, bronzas jostas sadalītāja

fragments - datējami ar vēlā dzelzs laikmeta beigu posmu.

Arheoloģisko izrakumu materiāls un dažādos gados

uzietie savrupatradumi ļauj secināt, ka Druķēnu senkapu uz-

kalnā apbedīšana sākusies jau m. ē. sākuma, turpinājusies

agrajā dzelzs laikmeta un atkārtoti - 12.-13. gadsimta.

Spriežot pēc atrastajam senlietām, etniska ziņa senkapu ieri

kotāji piederējuši pie kādas no Baltijas somu ciltīm.

Hronoloģiska ziņā savrup no citiem atradumiem mi-

nama senkapu teritorija atrasta vēla neolīta auklas kerami-

kas kultūras trauka lauska (5. att.: 3).

Kā liecina izrakumu rezultāti, šis hronoloģiski

daudzveidīgais arheoloģiskais piemineklis diemžēl meliorāci-

jas un ilgstošas lauksaimnieciskās apstrādes gaita gandrīz

pilnība nopostīts un ta turpmākai aizsardzībai nav nozīmes.

1987. gada tika pabeigta iepriekšējā gadā aizsāktā

Talsu raj. arheoloģisko pieminekļu apsekošana. Kopuma pārbau.

dīti, apzināti vai meklēti 187 objekti, kuru aizsardzības

zonas robežas atzīmētas saimniecību zemes ierīcības plānos.

Pārbaudot ziņas par senlietu atradumiem pie Ezer-

niekiem (Abavas c), konstatēti vidēja dzelzs laikmeta sen-

kapi. Vēla dzelzs laikmeta vai agro viduslaiku senkapi loka-

lizēti pie Kalnkalējiem (īves c), Zaļkalniem (Lībagu c.)

un Vecbočām (Virbu c). Viduslaiku kapsēta pie Laukstibam

(Laucienes c.) atrasta 14.-16. gs. riņķsakta ar robotam ma-

lām. Agrāk nezināmi senkapi atklāti Lejaslaču kapsētas

(Lībagu c.) teritorijā, kurā 1984. g., rokot kapu, atrastas

sievietes apbedījumam raksturīgas bronzas senlietas (trīs

spirālgredzeni, spiralaproce, kaklariņķis ar uzvērtam spirā-

lēm, trīs stieples ar uzvērtām stikla krellēm, divas trīs-

stūradatas ar važturiem), kas datējamas ar 11. gs. beigām.
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1985. gada rudeni, meliorācijas darbu laika, tika

atklāti agrāk nezināmi vālā dzelzs laikmeta kuršu ugunskapi

netālu no Sarāju mājām (Lībagu c). Šeit pēc aršanas atras-

tas dažādas senlietas, kuras nonākušas Talsu novadpētniecī-

bas un mākslas muzeja fondos. Senkapu apsekošanas laikā

1986. g. bez vairākiem savrupatradumiem (bronzas lentveida

aproce, bronzas pakavsaktas fragments, dzelzs bārdas nazis,

bronzas zobena maksts uzgalis v.c.) arumos konstatētas ari

daļēji postīta Vrieša ugunskapa senlietas - dzelzs div-

asmens zobena fragments, dzelzs iedzltņa šķēpa gals ar at-

karpēm, dzelzs nazis (5. att.: 4), inkrustēts dzelzs piesis

(5. att.: 6) un dzelzs iemauktu siksnas gala apkalums

(5. att.: 5).

Talsu rajona senvietu apsekošanas rezultāta sastā-

dītajā vietējas nozīmes pieminekļu saraksta papildinājuma

projekta kopuma iekļauti 19 objekti.

Arheoloģisko pieminekļu aizsardzības stāvoklis

Talsu raj. uzskatāms par apmierinošu, tomēr atzīmējams, ka

saimnieciskas darbības rezultātā par iznicinātiem uzskatāmi

Laukumuižas (Dundagas pc), Landscrupu (Laidzes c.) un Krū-

miņu (Virbu c.) senkapi. Nepatīkami postījumi pēdējos gados

notikuši ari vairākos pilskalnos - Bašķiņkalnā (Valdemār-

pils pils.) 1984. g. nelikumīgas smilts rakšanas rezultāta

sapostīta pilskalna terase, bet Strazdes pilskalna (Virbu c.

1987. g. ar buldozeru sapostīta pilskalna nogāze un plakuma

mala. Svaigi mantraču rakumi konstatēti jau minētajā Bašķiņ-

kalnā un Kāravkalna (Lībagu c.) valni. Pēc vairāku gadu pār-

traukuma 1986. g. rudeni lauksaimnieciskas apstrādes rezul-

tāta postīta apmetne pie Mežltes pilskalna (Laucienes o.),

kura atrastas ripas un bezripas trauku lauskas, smilšakmens

galodiņa, dzelzs stopa bultas gals un dzelzs naža fragments.

1987. gada Kultūras pieminekļu pētniecības padome

veica ari arheoloģisko uzraudzību Rīgā, viesnīcas "Rīga"

piebūves būvobjekta, kvartālā starp Padomju bulvāri, Ļeņina

un Vaļņu ielu (5. grupas 57. un 58. gruntsgabals). Celtnie-

cības darbus šeit izpildīs Polijas Tautas Republikas firmas
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"Budopol" Bidgoščas nodaļa. Līdz 1987. g. oktobra vidum buv-

bedre (ap 1400 ar ekskavatoru tika izrakta līdz

4,0-4,2 m dziļumam, t.i., līdz Lielā Tēvijas kara laikā aiz-

gruvušo un vēlāk aizbērto bij. O.Švarca kafejnīcas pagrabu

grīdas līmenim. Zem tā atsevišķas vietās novērojams jaukts

kultūrslānis, kura stratigrāfija un hronoloģija precizējama

turpmākajā uzraudzības gaita.

Minēta Polijas Tautas Republikas firma uzsākusi

darbus arī Vaļņu ielas pretēja pusē (2. grupas 1. gruntsga-

bala), kur paredzēta kafejnīcas oeltnieolba. Šeit, šurfejot

pazemes komunikācijas un Liela Tēvijas kara laika nopostītas

ēkas pamatus, firmas "Budopol" strādnieki atrada zelta ro-

taslietu depozītu (1823 g), kurš, spriežot pēc sastāva, no-

guldīts 20. gs. 40. gadu sākuma.

J. Asaris, J. Siatkovskis

ARHEOLOĢISKIE PĒTĪJUMI VENTSPILĪ

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras piemi-

nekļu pētniecības padome 1986. un 1987. g. izdarīja arheolo-

ģiskos pētījumus Ventspils pilsēta.

Rakstītajos vēstures avotos pirmās netiešas zinas

par Ventspili datējamas ar 1242. g., kad Vācu ordenis iegūst

pavesta legata Modenas Vilhelma atļauju celt pie Ventas pili+

nooietinājumu vai pilsētu. Konkrētas ziņas par Ventspils pili
vēstures dokumentos saglabājušas no 1290. g., bet Ventspils

pilsētas vārds pirmo reizi sastopams 1378. g. Aizputes pilsē-

tas dibināšanas dokumenta, minot, ka Ventspilij šaja laika

ir Rīgas pilsētas tiesības.

1986. gada augusta pēc Ventspils pils. Tautas depu-
tātu padomes izpildkomitejas pasūtījuma tika veikti republi-
kas nozīmes arheoloģijas pieminekļa - Ventspils senpilsetas

kultūrslāņa - aizsardzības zonas noteikšanas darbi (J. Aaara

vadība). Tie iedalāmi divas lielākas grupas. Pirmkārt - kul-
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tūrslāņa stratigrāfijas un hronoloģijas noteikšanai divas

vietas senpilsšta tika iemērītas pārbaudes izrakumu tranše-

jas (to kopējā platība 42 Otrkārt - kultūrslāņa izpla-

tības un aizsardzības zonas noteikšanai dažādās Ventspils

vēsturiska centra vietas tika izdarīti ģeoloģiskie urbumi.

Šim nolūkam izmantots rokas ģeoloģiskais urbis (% 30 mm).

Pirmā pārbaudes izrakumu tranšeja (21 izpētīta

skvēra pretim Kuģinieku ielai 7. šī teritorija, ka to lieoi-

na vecākais zināmais pilsētas plāns (no 1797. g.), kopš

18. gs. beigām nav bijusi apbūvēta. Kultūrslāni, kurš te

sasniedza 2,5 m dziļumu, postījusi Liela Tēvijas kara laika

vācu ierakumu tranšeja, kas ierakta līdz 1,5 m dziļumam. Zem

tās atsedzas 0,15-0,20 m biezs, satrūdējušiem dzīvnieku mēs-

liem, koka skaidām un salmiem jaukts slānis, kurš pārklāja

guļbūves konstrukcija celtas kūtiņas grldojumu. Celtnes pla-

tums 2,8 m, garumu neizdevās noteikt. Grldojumu veidoja ēkas

šķērsvirzienā uz zemes aizbēruma likti ap 2,6 m gari cirsti

apaļkoki, kuru diametrs 6-10 cm. Kūtiņas ziemeļziemeļrietumu

galā tika konstatēta durvju ailas vieta. Ta iecirsta trešajā

vainaga baļķi (0,43 m no pamatnlcis) 6 cm dziļi. Ailas pla-

tums šaurākajā vietā 0,44 m, platākajā - 0,5 m.

Slāni virs kūtiņas grldojuma atrasts t.s. koka

galdiņa fragments un bronzas riņķsakta ar neskaidru uzrakstu,

kura pēc analoģijām ar atradumiem Jūrkalnes Darvdedžu sen-

kapos un Sēlpils viduslaiku kapsēta datējama ar 13.-15. gad-

simtu. Tādējādi ari izrakumos atsegta kūtiņa varētu būt at-

tiecināma uz šo laika periodu.

Otra pārbaudes izrakumu tranšeja (21 iemērīta

pašlaik neapbūvēta laukuma starp Plostu ielu un Ventas krast-

malu. Kultūrslānis te 0,8 m dziļš. Nekādas par 19. gs. agrā-

kas apbūves paliekas šeit netika konstatētas, taču atrastie

holandiešu piplšu kātiņu fragmenti ļauj izteikt minējumu,

ka šajā gruntsgabala apbūve sākusi veidoties jau agrāk, vis-

maz 17.-18. gadsimta.

Ventspils vēsturiskā centra teritorijā veiktajos

10 ģeoloģiskajos urbumos tika konstatēts 0,3-2,7 m dziļš

kultūrslānis. Spriežot pēc tā dziļuma, intensitātes, pārbau-
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des izrakumu tranšeju materiāliem, ziņām par senlietu atra-

dumiem un arhitektes R.Zandbergas veiktajiem Ventspils vēs-

turiska centra apbūves attīstības pētījumiem, Ventspils sen-

pilsētas arheoloģiskajam kultūrslānim noteikta sekojoša aiz-

sardzības zona - rietumos Ventspils viduslaiku pils, dien-

vidos - J. Fabrioiusa iela, austrumos - Dārza iela, zieme-

ļos - Ventas krastmala. Kopējā aizsargājamā platība ap 10 ha.

1987. gada jūlija mēnesi bija paredzēti zemes dar-

bi Ventspils raj. agrorūpnieciskas apvienības ēkas pagalma

(Skolas iela 4). Šaja teritorija 17. gs. atradusies Ventspils

Annas baznīca un kapsēta. Zemes darbus uzsaka bez arheoloģis-

kas uzraudzības, tādejādi tika pilnība izpostīti vairāki

apbedījumi. Laika no 28. jūlija līdz 31. jūlijam no paredzē-

tajiem 49 arheoloģiski izpētīti 17 un atsegti četri

netrauoēti kapi (J. Siatkovska vadība).

Apbedījumi atsegti 90-105 om dziļuma viena kārta

un orientēti R-A virziena. Visa arheoloģiski izpētītajā un ar

ekskavatoru izraktajā laukuma, 7 m plata josla, var izsekot

trijām kapu rindām. Spriežot p6o atsegtajiem apbedījumiem

un atsevišķiem kauliem, attālums starp kapiem ir bijis ap

50 om. lespējams, ka mirušie glabāti vairākas kārtas, jo cil-

vēku kauli konstatēti ari būvgružu slāni, kas sniedzas līdz

90 om dziļumam. Pēc arhitektes R. Zandbergas datiem, apbūve

šaja teritorija uzsākta tikai 19. gs. pirmajā pus6. Domājama,
tad ari postīta šī kapsētas daļa. Apbedījumi Skolas ielas 4

ēkas pagalma atrasti arī celtniecības darbos 20. gs. 20. ga-

dos.

Mirušie guldīti koka zārkos ar sešiem dzelzs roktu-

riem. Rokturi ar koka paliekam saglabājušies pie visiem ap-

bedījumiem. Atsevišķi rokturi konstatēti ari pie kaulu kopām
būvgružu slāni. Mirušie guldīti izstiepta stāvoklī uz mugu-

ras, rokas liktas gar sāniem vai klēpī. Kapu piedevas tikai

1. apbedījumam, kam krūšu rajona tika atrasts neliels dzelzs

priekšmets (apģērba detaļa?) un 4. apbedījumam, kam uz krei-

sas kājas likta monēta - Jana Kazimira Lietuvas šiliņš
(1649.-1668. g.). Atsevišķa monēta - Kārļa XI Livonijas ši-
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linš (1665. g.) - atrasta būvgružu slāni 80 cm dziļuma (no-

teica K. Ducmane).

Skolas ielaa 4 ēkaa pagalma ataegtie apbedījumi

attiecināmi uz 17.-18. gadaimtu. Par to liecina arī netālu

atraataa kapu plakanea, kaa glabajaa Ventapila novadpētnie-

cības muzeja.

No 4. augusta līdz 27. augustam tika veikti parbau

des izrakumi iespējamajā Ventspils tirgus paviljona celtnie-

oības vieta - skvēra J. Fabrioiusa un V. Beļinska ielas

stūrī (J. Siatkovska vadība). Trijos izrakumu laukumos izpē-
-2

tīts 101 m un iegūtas 58 senlietas, no tam 50 holandiešu

pīpīšu katini un četras pīpīšu galviņas.

Visos trijos izrakumu laukumos konstatēts 110-115

cm biezs kultūrslānis, kas piesātināts ar 18.-20. ga. ķie-

ģeļu, kraana podiņu, atikla un mala trauku lauskam. Atse-

višķas vietas vērojami nelieli koku fragmenti, kas sava

starpa nav saistīti. Kultūrslānis vairākas vietas pārrakts,

ierokot kanalizācijas un ūdensvada caurules. Senlietas -

zila stikla krellīte, bronzas jostasspradze, bronzaa skārda

gredzena un līdz šim nedatēta medaļa - atraataa vienīgi

1. izrakumu laukuma.

Vienīga konatrukcija konatatēta 2. izrakumu lauku-

ma, kur 1 m dziļuma uz pamatzemea likta no 17 cm platiem

dēļiem, ar dzelža naglām aaaiata ūdenavada. Dēļu biezuma

4 cm. Ūdenavada izaekojams 7 m garuma. Laukuma austrumu

daļa taa aadalaa divoa virzienoa. Spriežot pēc kaltajam nag-

lām, ūdenavada attiecaa uz 19. gadaimtu.

Ka liecina arhitektea R. Zandbergaa veiktie

Ventapila vēaturiaka centra apbūvea attīatībaa pētījumi un

izrakumu rezultāti, akvēra teritorija apbūve nav bijuai.

M. Atgāzis

DREŅĢERU-ČUNKĀNU KAPULAUKA PĒTNIECĪBA

Turpinot arheoloģiskos izrakumus Dreņgeru-Čunkanu

kapulauka, Vēstures institūta ekspedīcija 1986. un 1987. g.
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t.urstrādāja kopumā piecus mēnešus. Izrakumus finansēja

kolhozs "Code".

Pētītie laukumi situēti Mēmeles labā krasta 2. te-

rasē 60 m plata jogla gar upes krauju un sniedzas no zāģē-

tavas žoga uz austrumiem 43 m (1985. g. sāktā un 3. lau-

kuma dienvidu puse, 3.° un laukums). Šis teritorijas

dienvidrietumu daļā bijusi plienakmeņu lauztuve, kuras dien-

vidu un austrumu malā izdevās lokalizēt E. Vāles (1924. g.)

veikto izrakumu vietu un A. Stubava (1952. g.) pētītos lau-

kumus (A un C) ar kapu bedrēm.
2

Izpētītā platība - 1400 m
. Atsegts 121 kaps

(1986. g. 112.-172. kaps, 1987. g. 173.-231. kaps ). legūtas

479 senlietas.

Apbedījumi pieder pie līdzeno skeletkapu tipa. Kapi

ierakti rupjā, pllenakmeņus saturoša granti. Kapu bedres -

taisnstūrveida, ar noapaļotiem galiem, dziļums 30-83 cm.

Apbedījumi izvietoti līdztekus rindās. Attālums starp blakus

esošam kapu bedrēm parasti 10-50 cm. Apbedījumu caurmēra blī-

vums - 1 uz rindas garuma metru. Ja atstarpe starp kapu bed-

rēm lielāka, parasti tas ir norādījums uz bērnu kapiem, kuri

ierakti sekli un tādēļ nopostīti. Trijās vietas var pieņemt,

ka atstarpes starp kapiem palikušas neaizpildītas.

Konstatētas astoņas apbedījumu rindas, kuras orien-

tētas dienvidrietumu-ziemeļaustrumu virziena un pašreiz at-

segtas no 10 līdz 43 m garuma. Starp pirmo rindu, kas laukuma

ziemeļrietumu malā, un otro, kas dienvidaustrumos no pirmās,
attālums 3-6 m, starp 2. rindu un 3. - 2,20-3 m, starp

3. rindu un 4. - 1-3 m, starp turpmākajām 0,5-1 m. Pirmās

divas rindas iezīmē liela rādiusa aploci, pārējas - taisni.

Varam hipotētiski pieņemt, ka starp pirmajam divām rindām

bijis kapu ceļš, bet divas turpmākās atstarpes - nepiepildī-

tas rindas. Mirušo pareizu ierakšanu līdzās agrāk apbedītiem

sekmējusi kapu bedru stūru, galu un sānu iezīmēšana ar bed-

rei līdzās novietotiem akmeņiem.

Kapulauka centrālajai daļai tuvākās rindas

(1.-6.) attiecas uz 8. un 9. gs., 7. un 8. rinda - uz 10. un
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11. gadaimtu. Tikai 3.° laukuma ziemeļu stUrī, 1. rinda

8. gs. kapus pārrakuši 10.-11. gs. pēcapbedijumi, kuri savu-

kārt vēlāk mantraču sapostīti. Visvairāk kapi cietuši biju-

šas akmeņlauztuves malā. Nepostīta vai maz postīta apmēram

1/5 daļa (kapi, kas atradās ceļa vieta, bērnu kapi).

Augsnes apstākļi veicinājuši dzelzs priekšmetu un kaulu sa-

glabāšanos. (Apbedīto vecumu, fiziskas īpašības un slimības

pēc kauliem noteica V. Derums.)

Mirušie guldīti ar galvu kapa bedres ZR vai DA ga-

la. Pēc kāda principa - nav izdevies noskaidrot. Vismaz

8. un 9. gs. dzimumam un vecumam orientācija nav bijusi iz-

šķiroša nozīme. Piemēram, no 27 vīriešu un zēnu - pusaudžu

apbedījumiem, kuros mirušo vecumu (12-50 gadi) un dzimuma

piederību apstiprina ne vien antropoloģiskais materiāls,

bet ari kapu inventārs (visos kapos atrasti šķēpi, vairumam

arī kaujas naži un cirvji), 14 apbedījumos mirušie guldīti

ar galvu uz ZR, bet 13 - ar galvu uz DA (zemgaļu vīriešu

parasta orientācija vidēja dzelzs laikmeta beigu un vāla

dzelzs laikmeta kapulaukos).

No kapos līdzi dotiem ieročiem, darbarīkiem un

iedzīves priekšmetiem biežāk sastopamie - dzelzs šķēpi, kau-

jas naži, īleni, sirpjveida naži, retāk - cirvji un kapļi,
dzeramie ragi. No rotām iecienītas bronzas rotadatas (trīs-

stūr-, krust-, rinķ- un spieķadatas), aproces, kaklarinķi,
mazāk - stopa saktas. Krelles sastopamas reti, bet gredzenus

atrod galvenokārt 10.-11. gs. kapos.

Šķēpi kapa novietoti tikai pie galvas, parasti la-

bajā pusē, retāk (6 gadījumos) - kreisajā. Tie atrodas galvas

kausa augstāka punkta līmenī vai tikai dažus cm zemāk par to,

domājams, ka tie bijuši nolikti uz zārka vai starp zārku un

bedres iekšmalu. Dažos gadījumos šķēpu galiem saglabājies

eventuāla vienkoča šķiedras pierUsējums. 27 kapos, kuros at-

rasti ieroči, līdzi doti pavisam 47 šķēpi: viens - 14 kapos,

divi - 8, trīs - 4 kapos, pieci - 1 kapā.

3. apbedījumu rindā pa vienam šķēpam līdzi dots

12-13 g. v. zēniem (119., 163. kaps; 6. att.: 1-3), 50 g. v.



6. att.
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vīrietim ar aprētojuša cirtiena pēdām pierē (134. kapa),

38-40 g. v. vīrietim, kas pārcietis galvaskausa trepanāciju

(156. kaps) un vēl Beptiņiem dažāda vecuma (25-40 g.) vīrie-

šiem, to skaita ari fiziski neparasti labi attīstītiem. Trīs

šķēpi kapā konstatēti 1. rinda (117. kaps) un 4. rindā

(157., 164. un 220. kaps), pieci šķēpi - 5. rinda (209. kaps).

Rodas iespaids, ka 8.-9. gs. šķēpu skaits apbedījumā parasti

atspoguļo aizgājēja dzimtas materiālo un sociālo stāvokli.

157. kapa apbedīts 21-22 g. v. vīrietis, kura

augums ap 180 cm. Galva uz DA (azimuts 154°), tās labajā pu-

sē trīs vltollapas veida šķēpu gali: divi - ar uzmavu,

viens - ar iedzītni (6. att.: 4, 7, 8, 9), uz krūtīm bronzas

trīsstūradata (6. att.: 5), uz kreisas rokas, kas saliekta

elkoni ar delnu uz pakrūtes, bronzas aproce ar skaldņotiem

vaļu galiem (6. att.: 6). Līdzās elkonim dzelzs šaurasmens

cirvis, šķērsām pāri augšstilbu kauliem, ar iedzītni pie la-

ba iegurņa, dzelzs īsais, platais kaujas nazis. Pie aproces

bronzas pussfērisks apkalums, domājams, no piedurknes rotā-

juma.

209. kapa (9. gs.) guldīts 40 g. v. vīrietis, kura

augums ap 160 cm. Galva uz ZR (azimuts 322°), tās labajā

pusē pieci dzelzs šķēpu gali: divi uzmavas, trīs iedzltna

(garākais - 52 cm). Uz galvaskausa bronzas rinķīši (ornamen-

tētiem iecirtumiem) no cepures rotājuma. Pie galvaskausa pa-

matnes bronzas spirālltes no apkakles rotājuma. Virs apakš-

atilbiem nolikts 30 cm garš bronzas dzeramais rags ar īpat-

nējiem apkalumiem. Kapa vidusdaļa izpostīta. Zīmīgi, ka

1. laukumā 79. kapā (V. Bebros izrakumi 1983. g.), kurā četri

šķēpi, apbedīto rotājusi bronzas pūcessakta ar sudraba platē-

jumu. Baltija 8.-9. gs. kapulaukos pieci šķēpi viena kapa

zināmi vēl tikai Lietuva. Pēc V. Kazakēviča sniegtajiem da-

tiem, pieci šķēpi atrasti divos gadījumos - zemgaļu kapu-

lauka (Jauneiķi) un žemaišu kapulauka (Maudžori).

No 45 iegūtajam rotadatām bronzas trlsstūradatas

20, krustadatas - 8, riņkadatas - 4, dzelzs spieķadatas -

13. Trlsstūr- un krustadatas ar nolielām galvām, apaļīgām,
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griezumā ovālām pogaļām ir samērā vienveidīgas un atšķiras

ar pogaļu veidojumu un ornamentu (pat vienā adatu pārī).

Sešas - rotātas ar sudraba platējumu. Divas trisstūradatas

no tām (119. un 163. kaps) pieder zēnu kapiem, kuros vēl

iegūts pa Šķēpam, nelielam kaujas nazim un trlsviju apro-

cei - atlauzumam no sievietes spirālaproces (163. kaps,

6. att.: 1-3). 173. kapā kopā ar trīsstūradatu atrasti kvad-

rāt-, romb- un trīsstūrveida piekarini (7. att.: 9), no ku-

riem pēdējie palīdz hronoloģiski saistīt latgaļu un sēļu

7.-8. gs. iecienītās rotu formas ar Zemgale sastopamajam.

173. kaps devis arī alvas mandeļveida apkalumus-uzšuves

(7. att.: 4). Kvadrātveida piekariņš iegūts arī 135. kapa

komplekta ar 7. att.: 7 redzamo trīsstūradatu. Mazāka krust-

adata atrasta bērna (227.) kapā kopā ar bronzas spiralapro-

clti un apavu apkalumu pussfēriskām podziņām (7. att.: 6).

Mūsu pašreizējās zināšanas visas minētās rotadatas

(6. att.: 2, 5; 7. att.: 6, 7, 9) ļauj datēt ar 8. gadsimtu.

Tipologiski vēlākās rotadatas ar noplacinatam ripveida poga-

ļām (200. kaps) un 125. kapā atrastās (7. att.: 5) varētu

attiecināt uz 8./9. gs. miju. Bronzas riņķadatas (7. att.: 1)

atrastas 8. un 9. gs. kapos.

Vīriešu kapos sastopamas sešas stopa saktas ar

magoņpogaļu galiem divējādas - ar rievotu un gludu virsmu.

220. kapā (inventārā ar kaujas nazi un 3 šķēpiem) un 188.a

kapā konstatētas stopa saktas (7. att.: 8, 2) datējamas ar

9. gadsimtu.

Zemgale retums ir 175. kapa atrastas kauri gliemež-

nīcas. Šo kapu datē bronzas kaklariņķis ar kruķa un seglu

galiem un divas riņķadatas (9. gs.).

Zemgaļu 8.-9. gs. apģērba rotāšana bronzai bijusi

daudz mazāka loma neka pie latgaļiem un sēļiem. Tadeļ auduma

paliekas atrastas galvenokārt pierūsējumos. 177. kapa pie
šaurasmens cirvja - rupjš (domājams, vilnas) vienkārtņa
auduma fragments. 183. kapā apbedīts 30-35 g. v., 183-184 cm

garš vīrietis ar ļoti spOcīgu ķermeņa uzbūvi, domājams,
kreilis (2 šķēpi kreisajā puse pie galvas), uz krūtīm trīs-

stūradata ar dzelzs važiņu. Pie tās saglabājušās divas



7. att.
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auduma kārtas, kuram adata bijusi sprausta cauri. Virspuse

četmlšu trinīša audums, zem ta rupjāks vienkartņa audums.

Šķiet, ka abi bijuši vilnas un virsējais pieder apmetnim,

kurš piesprausts svārkiem. (Audumu paliekas analizēja A. Za-

riņa.)

202. kapa (sieviete) konstatēts apavu virsas rotā-

jums ar pussfēriskam bronzas apkalumu podziņām (7. att.: 3),

to diametrs 6-6,5 mm, skaits lielāks par 300. Paleopatologs

V. Derums grezno apavu valkātajai konstatēja pēdas metatar-

sala kaula galviņas deformāciju ar izteiktu kas

radusies kaju slodzes rezultāta. Līdzīgs oēlonis ir taja

paša rinda guldīta piecu šķēpu īpašnieka (209. kapa) jostas

apvidus skriemeļu deformējošai apondilozei. Trijiem vīriešu

galvaskausiem konstatēti aprētojušiee ievainojumi ar oir-

tiena (134. kaps), dūruma (169. kaps) un aitiena p&dam

(223. kaps).

Starp 2. un 3. apbedījumu rindu, iepretim 156. un

158. kapam, atsegta maza rituāla (?) pavarda bedre

(% 80 cm, dziļums 28 cm), kura atrasts bezripas apmeataa

keramikas mala trauks.

10.-11. gs. apbedījumi stiprāk izpostīti. Starp

atradumiem ir dzelzs atsvariņš ar bronzas apvalku.

T. Berga

SLUTIŠĶU VIDUSLAIKU KAPSĒTA UN

APMETNE

Vēstures institūta Slutišķu arheoloģiska ekspedī-

cija divus gadus veica arheoloģiskos izrakumus Slutišķu

viduslaiku kapsēta un apmetnē, kuras atrodas Daugavpila

raj. Vecpila o. SlutišķoB. Pirmaa ziņaa par pieminekļiem

regiatrējuai A. Zariņa 1971. g. apzinašanaa ekapedloijaa
laika.

Lielāka kapaetaa daļa atrodaa S. Urbanea piemajaa

zemea teritorija un tiek intenalvi apatradata. Kapaētu
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:tipri bojājis ari to šķērsojošais ciema ceļš un ēku patnati.

Kopējā kapsētas platība ir aptuveni 1250 n/. Divu gadu laikā

atsegti 189 apbedījumi, kopēja izpētītā platība 1013

Palika neizpētīta neliela kapsētas rietumu daļa. Pavisam

atrasts 410 senlietu, iegūts bagāts antropoloģiskais mate-

riāls. Apbedījumu dziļums ļoti dažāds - no 0,10 līdz 1,12 m.

Gadsimtu gaita, kapsētas teritoriju intensīvi apstrādājot,

augsnes virskārtu noskaloja plūdi, nopūta vēji, tāpēc daži

apbedījumi izrādījās tikai 0,10-0,20 m dziļi. Jāatzīmē, ka

17. ga. apbedījumiem raksturīgs lielāks dziļums - līdz

1,12 m. Mirušie galvenokārt orientēti DR virzienā, dažreiz

ar nelielam novirzēm. Daļa apbedījumu bija orientēti pre-

tēja - ZA virzienā.

Mirušie glabāti gan zārkos, gan bez tiem. Pārsvarā

sastopami dēļu zārki, bet trīs gadījumos bija arī bluķa

zārki. Kapu bedru pildījumos ir daudz oglīšu un pelnu. At-

segtas rituālu ugunskuru vietas - nelielas blakus apbedī-

jumiem un kapsētas malā divas lielākas (līdz 1,50 m diamet-

rā). Mirušie guldīti diezgan regulārās rindās ZR-DA virzienā,

kapsētas dienvidaustrumu daļa tie izvietoti divās kārtās.

Vairuma pieaugušo kapu (74%) konstatēts kapa inventārs.

Gandrīz katrā kapā atrasti naži. Vīriešu apbedījumos iegūti

arī cirvji, Šķēpu uzgaļi, jostassprādzes, šķiltavas, krami,

ādas maciņi, iemaukti, monētas.

Sieviešu apbedījumos bieži sastopamas bronzas pa-

kavsaktas un riņķsaktas, gredzeni, kauri gliemežnīcas,

stikla krelles, dzīvnieku zobi - piekariņi, zvārguļi, bron-

zas krustiņi, cilindriskas kaula un bronzas adatu kārbiņas

ar bronzas vai dzelzs adatām, vērpjamās vārpstas skriemeļi,

ar alvas rozetēm un krellītēm rotāti villaines fragmenti,

ar bronzas rozetēm un kniedītēm apkaltas adas jostiņas.

Vairums kapsētas apbedījumu bija skeletkapi, bet

tika atklāti arī divi ugunskapi. Viens no tiem bija stipri

postīts, no ta saglabājušies tikai daži kalcinēti kauli un

nelielas bedrītes paliekas ar oglītēm. Jāatzīmē arī intere-

sants dubultapbedljums: virs vīrieša skeletkapa (nr. 30),
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kura inventāra bija uzmavas šķēpa gals un macipš ar bronzas

apkalumu-krustipu, tika novietots ugunskaps (nr. 31). Kalci-

nuti kauli bija izkaisīti 30x15 cm liela laukuma, 6 om biezā

kārtā. Kopa ar kauliem atrasti dzelzs priekšmetu fragmenti

un koksnes paliekas. lespējams, ka ugunskapa paliekas bija

sabērtas koka lādītē, kura tika novietota šaurā zārka

(1,85x0,40x0,35 m) vira vīrieša sakrustotam rokam. Ka viena

no interesantākajiem vīriešu kapiem jāatzīmē 136. apbe-

dījums. Kapa inventāra bija cirvis, kas gulēja pie p6dam,

divas dzelzs jostassprādzes. Blakus labajam augšstilbam at-

radās dzelzs nazis un saliekta monēta - virsbīskapa Vilhelma

fon Brandenburga Rīgas iLliņš (1536.-1563. g.). Konstatēti

divi alvas priekšmetu fragmenti (pogas?). Zem mugurkaula

skriemeļa uziets leduspiesis. Apbedījuma skelets un galvas-

kauss labi saglabājušies. Ka īpatnība jāatzīmē labās kājas

stāvoklis - tās pirksti bija novietoti uz neliela plakana

pelēka granīta akmens.

No sieviešu apbedījumiem var minēt divus blakus

novietotus kapus (nr. 12 un nr. 13; 8. att.). 12. kapa in-

ventārā bija zvaigznes sakta ar 16 stariem, kaklarota, ku-

ras sastāva divi krustiņi - viens ar trijlapu galiem, otrs

rombveida ar profilētiem galiem un punktiņu ornamentu -

,

un divi skaitīšanas žetoni - piekariņi. Pie kreisas kājas

gulēja dzelzs nazis ar koka spala paliekam, atrasts arī

dzelzs riņķis naža piekāršanai. Kapa bedres pildījuma uziets

keramikas fragments un vienas monētas divas daļas. Virs la-

bās kājas atrasta 1/4 monētas un virs kreisa pleca - puse.

Monēta kalta 15. gs. beigās - tas ir Rīgas arhibīskapijas

un Rīgas pilsētas kopkalums, šiliņš.

13. kapa inventāra bija bronzas pakavsakta ar pla-

kanu ornamentētu loku un atrotītiem galiem, kauri gliemež-

nīcu kaklarota, bronzas zvārgulis, dzelzs ripķis, nazia.

Pie naža atrastas neliela āda3macipa paliekas ar bronzas

kniedītēm un bronzas žetonu - piekaripu taja. Pie galvas-

kausa uzieta savdabīga rota - bronzas dubultvažipa, kurai

viena gala ripķītis, bet otrā - uz bronzas stieplltes uz-
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vurta krelle. Abiem apbedījumiem konstatējamas dēļu zārku

kontūras, kapu bedrēs daudz oglīšu un pelnu.

Slutišķu kapsētā iegūts samērā daudz monētu - 38.

Galvenokārt tas ir rituāla monētas, kuras atrastas apbedī-

jumu dažādās vietās. Tās mēdz būt vai nu veselas, vai saliek'

tas, vai ari sagrieztas daļās. Ir arī daži monētpiekariņi.

Pārsvara ir Livonijas šiliņi un feniņi, kā arī 15.-17. gs.

Polijas un Lietuvas šiliņi un denāri.

Lielākā daļa apbedījumu attiecās uz 16. gs.,

17. gf. kapu nav daudz, tie ierakti diezgan dziļi - līdz

1,12 m, kapu inventārs nabadzīgs - parasti tajā ir naži,

reti saktas, gredzeni, monētas.

Kopuma Slutišķu kapsēta datējama ar 15. gs. bei-

gām - 17. ;;s.pirmo pusi. Dažas kapsēta atrastās senlietas,

ka ari apbedīšanai paražu īpatnības liecina, ka te apbedīti

ari lietuvieši.

Slutišķu apmetne atrodas Slutišķu centra, tā

stiepjas ap 300-400 m garā, līdz 200 m plata joslā Daugavas

II terasē apmēram 200 m no krasta. Slutišķu kapsēta novie-

tota apmetnes austrumu gala. Apmetnes teritoriju intensīvi

apstrādā, kultūrslāni stipri bojājuši ciema ēku pamati. Di-

vos gados šeit izpētīti divi izrakumu laukumi un tranšeja.
2

kopēja platība 212 m
.

Abi laukumi atrodas apmetnes centrā-

lajā daļā. Konstatēts no 0,40 līdz 1 m biezs kultūrslānis,

iegūts 1600 rupjas ripas vāpētas keramikas lausku. Neliela

skaitā atrastas arī akmensmasas keramikas lauskas, krāsns

podiņi, jumta kārniņi. Daudz dzīvnieku kaulu (ap 550).

II izrakumu laukuma atsegtas kādas ēkas klona atliekas un

liela ugunskura vieta, kuras izmēri 1,55x1,75 m, dziļums

0,50 m. No nedaudzajām senlietām (31) jāatzīmē dzelzs šujam-

adata, cemmes, jostassprādzes, naglas, krama atšķilas. Ap-

metnes 2. kārtu labi datē Sigismunda 111 Polijas un Lietuvas

1605. g. trīspelhers. legūtas senlietas un keramika attie-

cina Slutišķu apmetni uz 16.-17. gadsimtu.



T. Berga

SLUTIŠĶU ARHEOLOĢISKĀS EKSPEDĪCIJAS

PĀRBAUDES UN AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI

Slutišķu arheoloģiska ekspedīcija veica arī arheolo

giskas apzināšanas un aizsardzības izrakumus vairākos objek-

tos rajona starp Slutišķiem un Augustinišķiem: Vec-Račinas

pilskalna, Žldiņu-Bandališķu apmetnē, Žīdu kapos, Augusti-

nišķu apmetne.

Vec-Racinas pilskalns (Krāslavas raj. Udrlšu c.)

atrodas 40 m augsta Daugavas krasta kraujā. Ta ierīkošanai

izmantots dabisks no divām pusēm kraujš krasta atzarojums,

kuru austrumu un dienvidaustrumu pusē norobežo apmēram

18-27 m dziļa grava, dienvidrietumu pusē - Daugava. Otrajā

pusē, kur pilskalns savienojas ar tīrumiem, bija ierīkoti

trīs ap 50 m gari vaļņi. Pilskalna platība 60x30 m, ta forma

atgādina izstieptu trīsstūri. Tas pilnīgi izpostīts, ierīko-

jot šeit vecticībnieku kapsētu, kura pastāvējusi aptuveni

200 gadu. Sakarā ar toreiz paredzēto applūdinašanu, apbedī-

jumi pārvesti uz citu kapsētu. Izvedot apbedījumus, izman-

toja ekskavatorus un buldozeru, līdz ar to veco iebraucamo

ceļu paplašināja un daļēji izpostīja vaļņus.

1986. gada jūlija Slutišķu ekspedīcija šeit veica

nelielus aizsardzības izrakumus, atsedzot abu saglabājušos

vaļņu un grāvja griezumu 30 m garumā. Kopējā izpētītā pla-

tība 60 Pilskalna ārējais valnis, kas pieslienas tīru-

mam, ir pilnīgi norakts. A. Gusara 1941. g. ziņojuma, kas

glabājas Latvijas PSR Vēstures muzeja arhīva, minēts 1 m

augsts pacēlums vaļņa vieta, bet pašlaik tas vairs nav sare-

dzams. Otra (vidējā) vaļņa viena puse ir nopostīta (gandrīz

viss austrumu gals), pārējā daļa labi saglabājusies. Kalni

apauguši krūmiem un priedēm. Pats uzbērums sastāv no māl-

zemes un smiltīm. Ta iekšēja nogāze stāva, arējā (uz grāvja

pusi) - lēzena. Vaļņa augstums 2 m, platums 9 m. Divās vie-
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tās ir postījumu bedres. Pie vaļņa pamata divās vietas sa-

glabājušās pelnu slāna paliekas 2-10 cm biezuma. Vaļņa

pamata dzeltenas pamatzemes smiltis. Starp otro un trešo

valni atrodas grāvis, ta dziļums no vaļņu virsotnēm 2,40 m,

platums 7 m, grāvja dibena 0,35 m biezs pārjauktas malzemes

slānis.

Pilskalna trešais valnis saglabājies ļoti labi. Ta

nogāzes tādas pašas ka otrajam valnim - grāvja pusē lēzenas,

plakuma pusē stāvas. Attālums starp vaļņu virsotnēm 19,5 m.

Vaļņa uzbērums sastāv no mālzemes un smiltīm. Tā augstums

2 m, platums 10 m. Pie vaļņa pamata (1,5 m dziļuma no vaļņa

virsotnes) redzams 2-10 cm biezs pelnu-ogļu slānis, zem ta -

ar pelniem sajauktas smiltis. Vaļņa pamata dzeltenas pamat-

zemes smiltis. 5-10 cm bieza pelnu kārta konstatējama visa

vaļņa pamata - tās atliekas redzamas ar buldozeru norakta

vaļņa atseguma, kā arī citas vaļņa vietās, kur, pārvedot

apbedījumus, atsedza kapa bedres. Atradumu un keramikas nav.

Pilskalna plakuma kultūrslānis pilnība iznicināts, līdz ar

to pieminekļu datēšana ir apgrūtināta, bet,ņemot vērā nocie-

tinājuma sistēmu, to, iespējams, var datēt ar vēlo dzelzs

laikmetu.

Žldiņu-Bandališku apmetne atrodas Daugavas labajā

krasta abpus strautam, kas starp Žīdiņiem un Bandališķiem
ietek Daugava (Daugavpils raj. Vecpils o.). Apmetne aizņem

ap 100 m platu, 300-400 m garu joslu gar Daugavas krastu.

1972. gadi.apzināšanas ekspedīcijas laika šeit iegūtas ripas

keramikas lauskas. Ar pieciem šurfiem pārbaudīja kultūrslāni

(platība 2,5 un konstatēja, ka tas ir pilnīgi izpostīts,
zemi intensīvi apstrādājot. Keramikas lauskas neatrada.

Ap 100 m uz austrumiem no apmetnes, kalna piekajē

un nogāzē atrodas vecie kapi - Žīdu kapi. Kapi nelieli, aiz-

ņem ap 100 lielu platību. Pēc vietējo iedzīvotāju ziņām,

pēdējie mirušie šeit apglabāti vēl 20. gs.sakuma un divi pat
otra pasaules kara laika. Kapus sauc arī par "kara kapiem".
Kapu kopiņas nebija vairs pamanāmas, bet akmeņu rindas ap

kapiem un plāksnes bija labi redzamas. Pārbaudīts viens no
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kapiem, kuram skaidri varēja redzēt akmeņu aplikumu un

plakani virsū. Apbedījums atradās 2 m dziļumā, zārka palieku

nebija, no skeleta saglabājies tikai galvaskausa (pusaudža)

fragments, piedevu nebija. Kapus ar buldozera un ekskavatora

palīdzību izraka un pārveda (sakara ar paredzēto applūdina-

šanu) uz citu kapsētu. Šeit bija apglabāts ap 150 mirušo,

kapu dziļumi kalna nogāze 1,5 m, piekajš līdz 2,0 m. Atras-

tas trīs bronzas saktas - divas riņķsaktas un viena pakav-

sakta, divas salipušas monētas - Jāna Kazimira 1666. g. Lie-

tuvas vara šiliņi, dažas trauku lauskas. Kapsētas senāka,

tuvāk kalna virsotnei situēta daļa attiecas uz 17. gs. bei-

gām, bet vairums apbedījumu datējami ar 18.-19. gadsimtu.

1986. gada septembri Slutišķu ekspedīcija veica

pārbaudes izrakumus Augustinišķu viduslaiku apmetnē (Krās-

lavas raj. Ūdrlšu c). Apmetne aizņem ap 100 m platu un

300 m garu joslu gar Daugavas krastu, ciema centrā, galveno-

kārt Z. Muļķis un V. Žuravska piemājas zemē. Nelieli izra-

kumi šeit tika veikti 1984. g. autora vadībā. Izpētīts viens
2

izrakumu laukums 100 m platība. Tika konstatēts stipri

postīts kultūrslānis (0,30 m dziļš), atrastas ripas kerami-

kas lauskas.

1985. gada oktobri, ar traktoru apstrādājot zemi

apmetnes teritorija, V. Žuravskis atrada depozītu. Traktora

arkls izracis un pavilcis uz priekšu podiņa augšējo daļu,

kur glabājās depozīts, izkaisot monētas pa lauku. Saņemot

ziņu par depozītu, ta atrašanas vieta tika veikti pārbaudes

izrakumi. Pārbaudīts 7x4 m liels laukums (28 kas atrodas

80 m uz dienvidaustrumiem no izpētītā I izrakuma laukuma.

Kultūrslāņa biezums 0,25-0,30 m, tas stipri sajaukts, pamat-

zeme - dzeltenas smiltis, atradumi - tikai ripas keramikas

lauskas. Diemžēl podiņa dibendaļu iegūt neizdevās, jo V. Žu-

ravskis nevarēja uzrādīt precīzu depozīta atrašanas vietu.

Depozīts pēc atrašanas bija sadalīts - mazāko daļu - trls-

pelherus un podiņa lauskas - paturēja V. Žuravskis, lie-

lāko - savācis un aizvedis uz Valmieru atradēja mazdēls.

Autoram tomēr izdevās savākt depozītu pilnībā, tas nodots
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glabāšanai Latvijas PSR Vēstures muzejam. Depozīta 623 monē-

tas bija ievietotas neliela akmensmasas podiņa ar divām osi-

ņām un šauru kakliņu.

Depozīta lielāko daļu sastāda Sigismunda 111 Poli-

jas un Lietuvas šiliņi, denāri un dubultdenāriļ ir arī lie-

lāka nomināla monētas - trīspelheri, grasis, ternārijs (ap

340). Otra lielākā monētu grupa ir Sigismunda 111 Rīgā kal-

tie šiliņi (ap 198) un viens trlspelhers. Depozītā ir arī

Gustava II Ādolfa Rīgā kaltie šiliņi un trīspelheri (ap 30).

Neliela skaita pārstāvēti Prūsijas trīspelheri, kas kalti

Johana Zigismunda (1608.-1619. g.) un Georga Vilhelma

(1619.-1640. g.) valdīšanas laika (ap 12). Ir arī trīspel-

heri (pa vienam eksemplāram), kas kalti Lip6, Pomerānija,

Hildesheima, ka arī viens Ungārija kaltais denars. Jaunāko

monētu pirms notīrīšanas pagaidām nevar noteikt, bet iespē-

jams, ka tas ir 1625. g. kaltais Sigismunda 111 Polijas gra-

sis. Tātad, depozīts varētu būt noguldīts ap 1625. gadu.

A. Caune

VĒSTURES INSTITŪTA lEGULDĪJUMS

RĪGAS ARHEOLOĢISKAJĀ IZPĒTĒ

BEIDZAMAJOS 20 GADOS

1988. gada savu 20. darba sezonu uzsāk Vēstures

institūta Rīgas arheoloģiska ekspedīcija. Tas pētījumus

ievadīja un veicināja vairāki nozīmīgi pārkārtojumi repub-

likas kultūras pieminekļu aizsardzība. 1967. gada Latvi-

jas PSR Ministru Padome pieņēma lēmumu nr. 471 "Par valsts

aizsardzības zonas izveidošanu Rīgas pilsētas viduslaiku

daļa", vienlaikus tika izveidots ari Vecrīgas arheoloģiskais

komplekss, ņemot valsts aizsardzība ka republikas nozīmes

arheoloģijas pieminekli vairāk neka 28 ha lielo vecpilsētu.
1982. gada Latvijas PSR Ministru Padome pieņēma papildu
lēmumu nr. 320 "Par pirmām kārtam veicamiem Vecrīgas re-

monta, restaurācijas un labiekārtošanas pasākumiem". Šie
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lēmumi radīja priekšnoteikumus turpmākai plaši izvērstai,

sistemātiskai Vecrīgas arheoloģiskajai izpētei.

Laika no 1969. līdz 1988. g. Rīgas arheoloģiska

ekspedīcija veikusi izrakumus 17 objektos - gruntsgabalos,

kurus paredzēts apbūvēt ar jaunceltnēm, - un arheoloģisko

uzraudzību 15 vietas - ielas, zem kurām ierīkotas jaunas

apakšzemes komunikācijas. Kopumā izrakumos izpētīta 3360

liela platība, atrastas 8957 senlietas, 17 242 keramikas

lauskas, pāri par 2000 krāsns podiņu fragmentu, savākts

tūkstošiem dažādu paraugu, uzzīmēti 983 plāni un zīmējumi,

fotografēti 9298 kadri. Pētījumos iegūtais arheoloģiskais

materiāls attiecināms uz laiku no 12. līdz 18. gadsimtam.

Tas ne tikai būtiski papildina līdzšinējos priekšstatus par

viduslaiku Rīgas ģenēzi, topogrāfiju, apbūvi, nocietināju-

miem, pilsētas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, bet

ari ļauj pilnīgi jauna skatījumā izvērtēt daudzas senās

Rīgas vēstures problēmas.

Veicot pētījumus vecpilsētas vietās, kur vēl līdz

nesenai pagātnei izrakumi nebija notikuši, radās iespēja

preoizēt liecības par Rīgas sākotnējo apdzīvotību un teri-

torijas plānojumu. Plašajos izrakumos Peldu un Ūdensvada

ielas stūri iegūti pierādījumi par vietējo iedzīvotāju ap-

metnes pastāvēšanu 12. gs. beigās arī šajā pilsētas rajonā

Daugavas krasta. Savukārt izrakumi Kalēju, 13. janvāra un

Alksnāja iela precizēja jau zināmas pirmsvācu perioda apmet-

nes teritoriju un apdzīvotības intensitāti tag. Vecpilsētas
un Alberta laukuma apkaimē. Izrakumi Doma laukuma sniedza

priekšstatu par rīdzinieku senāko apbedījumu vietu. Apkopo-
jot pētījumu rezultātus, bija iespējams izstrādāt pirmo

Rīgas sākotnēja plānojuma rekonstrukciju, kuras pamata ir

arheoloģisko izrakumu materiāli - neapstrīdamas liecības

par Rīgas senāko apdzīvotību.

Veicot izrakumus plašos laukumos, bija iespējams

atsegt seno dzīvojamo apbūvi tajos pilsētas kvartālos, kuros

labvēlīgos grunts apstākļos bija saglabājušas koka celtņu

paliekas (L. Pils iela, Peldu un Ūdensvada iela, Daugavas
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iela v.c.), kā arī pilna plānojuma izpētīt vairākas pirmās

mūra ēkas. Šie atradumi ļāva noteikt Rīgas dzīvojamo 6ku

tipus un izsekot to turpmākajai attīstībai. Izrakumos sa-

vākts arī bagāts materiāls par pilsētnieku dzīvojamo eku ap-

sildes ierīču attīstību, no dūmistabu māla un akmens krāsnīm

pārejot uz hipokausta apkuri, kuru savukārt 15. gs. nomaina

podiņu krāsnis.
2

Vairāk neka 400 m liela platība atsegta

13.-17. gs. kapsēta pie Doma baznīcas ir plašākie līdz šim

veiktie viduslaiku apbedījumu pētījumi Rīgā, kas ne vien

sniedz liecības par pilsētnieku apbedīšanas paražām, bet

ari parada vietējo tautību iedzīvotāju atsevišķu seno ticē-

jumu ilgstošu saglabāšanos pat p6c kristietības ieviešanas.

Jaunas atzinās iegūtas ari par viduslaiku Rīgas

nocietinājumiem. Izrakumos pētīti četri torni (Rāmera,

Marstaļu, Pils un Kaļķu), vairākas vietās aizsargmūri un

mūru priekša izraktais grāvis. Noskaidrots minēto torņu plā-

nojums, celšanas laiks, konstruktīvais izveidojums un lie-

totie būvmateriāli. Pamatojoties uz arheoloģisko izrakumu

materiāliem, ir bijis iespējams 1985.-1987. g. daļu no aiz-

sargmūra starp Trokšņa un Torņa ielu līdz ar Ramera torni

restaurēt un izveidot par muzeju.

Pirmo reizi pētītas un zinātniski fiksētas arī

17.-18. gs. nocietinājumu sastāvdaļas - pazemes ejas.

Trijos izrakumu objektos (13. janvāra, Minsterejas

un R.Vāgnera ielā) atsegti arī Rīgas ostas - Rīdzenes upes

krasta nostiprinājumi. Pēc tiem bija iespējams precizēt aiz-

bērtas ostas akvatorija izmērus, ka ari gūt informāciju par

dažādos laika periodos celto krasta nostiprinājumu konstruk-

tīvo izveidojumu. Jaunie izrakumi palīdz zinātniski izvērtēt

ari Rīgas pirmās ostas akvatorija 1930.-1939. g. veikto

plašo pētījumu materiālus, par kuriem nav saglabājusies pil-

nīga izrakumu dokumentācija.

Bagātais un vispusīgais senlietu klāsts sniedz

jaunas ziņas par rīdzinieku materiālo un garīgo kultūru vi-

duslaikos, par viņu dzīvesveidu un nodarbošanos. Par pilset-
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ftitkurakstltprasmi liecina vairāki atrastie kaula stili.

?aha, dambretes un dzirnavu spēļu kauliņi un galdiņš pie-

rada, ka šīs spēles bijušas populāras vienkāršo pilsētnieku

vidū jau 13. gs. sākumā. Pēc celtņu ziedojumiem un neliela-

jām koka skulptūrām - kulta figūrām - gūstam priekšstatu par

senajiem ticējumiem un paražām pirmsvācu Rīgā.

Senlietu materiālā iespējams atšķirt gan vietējo

tautību pilsētnieku, gan arī vācu ieceļotāju materiālās

kultūras liecības. Līdz ar to pierādāms lībiešu un latviešu

tautības iedzīvotāju ieguldījums pilsētas dzīvē un izaugsmē

jau kopš pirmajiem Rīgas pastāvēšanas gadsimtiem.

Atsevišķi atradumi precizējuši dažu saimniecības

nozaru un darba paņēmienu pirmsākumus Baltija, piemēram,

stikla vietēja izgatavošana jau 13. gs. (atradumi Trokšņa

iela), 13. gs. sakuma horizontālie aužamie stāvi (atradumi

Peitavas iela), senākie pītie un adītie pirkstaiņi (atra-

dumi 13. janvāra un Peldu iela) v.c. Gan pašu seno izstrādā-

jumu, gan arī ražošanas procesā radušos blakusproduktu un

atkritumu masveidīgie atradumi sniedz nozīmīgu materiālu

vairāku amatniecības nozaru (piemēram, dzelzs ieguve, adas

apavu, kaula, koka un dzintara priekšmetu izgatavošana

v.c.) detalizētai izpētei.

legūtas liecības par zvejniecību (tiklu linumu un

murdu paliekas, tiklu pludiņi un gremdi, laivu detaļas,

airi, zivju kauli v.c.) sniedz priekšstatu par zvejniecību

Daugavas lejtece 13.-16. gadsimta.

Lai gan kopš 13. gs. par Rīgas tirdzniecību ir ba-

gāts rakstito avotu klāsts, tom6r arī arheoloģiskajos izra-

kumos atrastas jaunas liecības par senajiem tirdzniecības

sakariem. Līdztekus vairumtirdzniecības precēm, kuras galve-

nokārt piemin rakstītie vēstures avoti, pastāvējusi ari ma-

zumtirdzniecība ar greznuma lietam, sadzīves priekšmetiem un

rotām. Daudzie Šadu nelielu senlietu atradumi palīdz preci-

zēt tirdzniecības virzienu un intensitāti dažādos laika pe-

riodos. Piemēram, beidzamajos 20 gados uzietas daudzas se-

najā Krievzeme darinātās stikla aproces, metāla rotas, šī-
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fera vērpjamo vārpstiņu skriemeļi v.c. atradumi, kas liecina

par tirdzniecību ar Austrumiem jau pirms 13. gs* par

krievu pilsētnieku dzīvesveida ietekmi Rīga arī vēl 13. gad-

simta.

A. Caune, S. Tilko

IZRAKUMI RĪGĀ, DOMA LAUKUMĀ

Izrakumi Rīga, Doma laukuma, notika Doma baznloas

austrumu gala no jūnija līdz septembrim 1986. un 1987. gada.

Kopa izpētīta 460 m liela platība, norokot 4,5 m biezu kul-

tūrslāni. Pētījumos iegūtas 822 senlietas, to skaita 88 monē

tas, keramikas lauskas, krāsns podiņu fragmenti, ka arī da-

žādu būvmateriālu, dzelzs sārņu v.c. paraugi. Izrakumi snie-

guši ziņas par senāko apdzīvotību šajā vieta pirms Doma

celtniecības, par baznīcas būvvčsturi, par viduslaiku kap-

sētu baznīcas pakāje un par pilsētnieku saimniecisko darbību

tuvāka apkārtne 13.-17. gadsimta.

Par senāko apdzīvotību vieta, kur 1211. g. celta

Doma baznīca, vēstures literatūra izteiktas trīs atšķirīgas

hipotēzes. P6o netiešam rakstīto vēstures avotu ziņām šeit

tiek meklēts lībiešu ciems (V. Neimanis 1912). P6c pilsētas

19. gs. plāna analīzes spriežot, Doma baznīca, šķiet, uzcel-

ta 10.-12. gs. kuršu pilskalna vieta (R. Zandberga 1974).

Pēc 19. gs. beigu un 20. gs. 30. gadu senlietu savrupatradu-

miem Doma vietā varētu būt atradies pirmsvacu Rīgas kapu-

lauks (A. Caune 1976).

Izrakumu laukuma ziemeļaustrumu daļa vairāk neka

200 platība apakšējais kultūrslāņa horizonts, kas radies

pirms baznīcas celtniecības, apmēram 20-30 cm biezuma sagla-

bājies vēlāku pārrakumu nepostīts. Šeit atklāta ap 3 m pla-

ta, ar ķieģeļu un dolomīta Šķembām bruģētas ielas vai ceļa

vieta, pamatzemē ieraktu drenāžas bedru un grāvīšu paliekas

un daļa no nelielas ķieģeļu celtnes pamatiem. Šai slānī at-

rasta keramika raksturīga 13. gs. vācu ieceļotājiem. Tātad
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Rīgas lībiešu ciems baznīcas austrumu un ziemeļu puse nav

atradies.

Izrakumu laukuma dienvidaustrumu gala zem senāka

kultūrslāņa, apmēram 50 cm dziļi pamatzemē, smilts slāni

ierakts kādas sievietes apbedījums (57. kaps) ar Kurzemes

ziemeļu daļas iedzīvotajiem raksturīgām 12. gs. beigu -

13. gs. sakuma rotām (9. att.). Mirusi kapā guldīta uz mugu-

ras, ar galvu uz R, ietērpta svētku drānas ar visam dzīvē

nēsātajām rotām uz labā pleca liela bronzas pakavsakta ar

skaldņotiem galiem (10. att.: 1) un bronzas krellīte

(10. att.: 2), uz labas rokas četras, bet uz kreisas - trīs

ornamentētas bronzas lentveida aproces (10. att.: 4, 5),

uz kreisas rokas vidējā pirksta bronzas vairoggredzens

(10. att.: 3), pie jostas dzelzs nazis (10. att.: 6). Zem

apbedījuma kapa bedrē atradās daudz sīku oglīšu, bet miruša-

jai zem kreisa pleca gulēja lielāka pārogļojusies malkas

pagale. Spriežot pēc 57. kapa atrašanas vietas, ka ari pēc

senāko savrupatradumu koncentrācijas baznīcas dienvid-

auptrumu gala un tuvuma esošajiem 1967.-1968. g. M. Vilsones

pētītajiem apbedījumiem Jaunielas namu pagrabos, senais

Rīgas kapulauks varētu atrasties baznīcas dienvidaustrumu

pusē, daļēji zem tagadējas Jaunielas apbūves.

Doma celtniecību 13. gs. pirmajā pusē kultūrslāni

3,5-4 m dziļuma iezīmē būvgruži, kas satur daudz dolomlt-

akmeņu, ķieģeļu un dakstiņu šķembu. Baznīca celta līdzena

vieta, kas pacēlusies tikai nedaudz vairāk ka 2 m virs Dau-

gavas vidēja ūdens līmeņa. Sienu apakšēja daļa būvēta no

rūpīgi apstrādātiem dolomltakmeņiem, augšēja - no ķieģeļiem.

Apakšēja būvgružu slāni atrasti klostertipa dakstiņi, kas

varētu būt seguši pirmo baznīcas jumtu. Atšķirība no vēlā-

kajiem dakstiņiem senākajiem atradumiem galos nav izveidoti

izciļņi, bet gan pirms apdedzināšanas izdurti 1-1,5 cm

diametra lieli caurumiņi. Šādus dakstiņus jumta, liekas, va-

rēja iesegt ar īpašu koka tapiņu palīdzību. Nākošajā būv-

gružu slānī, kas arī radies 13. gs., atrasti vairāki simti

klostertipa dakstiņu fragmenti, kuru virspusi klāj tumša



9. att.



10. att.
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glazūra. Varam domāt, ka jau 13. gs., pabeidzot Rīgas ievē-

rojamāko celtni - Doma katedrāli -
,

tās jumts segts ar spī-

došiem, tumši glazētiem dakstiņiem.

Līdz šim Rīgas Doma celtniecības vēstures izpētē

nebija izprotama Romas pāvesta Eudžēnio IV 1431. g. izdota

bulla, kas atļāva vākt līdzekļus Rīgas katedrāles altāra da-

ļas skaistākai izveidošanai. V. Neimanis sava plašajā pētī-

jumā par Rīgas Domu (1912. g.) uzskatīja, ka 15. gs. baznī-

cas iekšiene bijis paredzēts uzcelt tikai kokgriezumiem ro-

tātu jaunu altāri. Liecību par iecerētas, bet nerealizētas

būves lielajiem apmēriem sniedz izrakumos atklātie 3 m pla-

tie, no gliomeždolomltakmeņiem mūrētie vairāk neka 2 m

augatie pamati, kaa lokveida turpinās aiz eaošaa 13. ga.

aakuma oeltaa baznlcaa altāra daļaa un arpua pētījumu lau-

kuma paiet pat vēl zem tag. Jaunielaa. Būvi latenojot, būtu

nojaukta 13. ga. aakuma oelta baznlcaa zema altāra daļa un

ar jaunu altāra piebūvi Doma viduajoma tiktu pagarināta v6l

apmēram par 20 m.

Viduslaikos Doma baznīcai bijušas trīs apbedījumu
vietas: baznīca zem grīdas, klostera pagalma t.s. zaļajā

kapsēta un baznīcas ārpuse t.s. pelēkajā kapsēta, kura apbe-
dīja pilsētas truolgos iedzīvotājus. Izrakumos pētīta daļa
no pelēkas kapsētas, atklājot 136 apbedījumus. Kapi atsedzas

Četras kārtas 2,0 līdz 3,5 m dziļuma zem tagadēja zemes lī-

meņa uzbērta pelēolgā smilts slāni. lerokot jaunākus kapus,

bieži senukie apbedījumi daļēji vai pilnīgi postīti. Tap6c

šaja platība apbedīto skaitam vajadzētu būt bijušam ievēro-

jami lielākam. Kapu bedres ne vienmēr izdevās konstatēt. Bed

res, kuras iezīmējas zemes slāni, visbiežāk ir četrstūrai-

nas: 0,6-1,0 m platas un līdz 2,3 m garas. Spriežot pec at-

rastajam dzelzs naglām un trūdējušu koku paliekam, daļa
mirušo guldīti dēļu šķirstos.

Vienpadsmit kapos konstatētas koka ogles, kas at-

rastas, kapu noņemot, gan zem miruša vidusdaļas, gan zem

galvas vai pie kajam. Atsevišķos gadījumos plāns ogļu slanl-

tia izkliedēts visa kapa bedres garuma. Diviem mirušajiem
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blakus galvai likts cūkas apakšžoklis.

Pēc antropoloģiska materiāla mirušo dzimuma pagai-

dām nav noteikts. Aptuveni vērtējot, 13 apbedītie varētu būt

vīrieši, 18 - sievietes un 27 - bērni. 11 kapos atklāti du-

bultapbedljumi - mate ar vienu vai diviem bērniem, trijos

kapos vienlaicīgi apbedīts vīrietis, sieviete un bērns. Vai-

rums mirušo kapa guldīti ar galvu uz R vai arī ar nelielu

novirzi uz Z vai D (60%), ZR vai tuvu Z virzienam apbedīti

30 % mirušo, DR vai tuvu D virzienam - 5 %, A virziena arī

5 %. ApakSejās kārtas ieraktajiem mirušajiem dominē R vir-

ziena.

Mirušie kapos guldīti, izņemot vienu gadījumu,

izstieptā stāvoklī uz muguras ar 15 dažādos stāvokļos salik-

tām rokam. Vairumam (ap 30 %) mirušo rokas ir taisni parlik-

taa pari vēderam. Savāds roku stāvoklis ir 11. kapa apbedī-

tajam bamamt tas ir sakrustotas aiz muguras. Varbūt pat

bijuSaa sasietas? īpatnēja poza guldīts 29. kapa apbedl-

taia - uz labajiem aaniem, kājas oeļgalos saliektas un pie-

vilktaa pie vēdera. Rokas elkoņos saliektas un plaukstas

novietotaa pia laba pleoa zem vaiga.

Kapu piedavaa trūclgaa. No 136 kapiem senlietas

(58) atraataa tikai 46 kapos. Piedevu vairāk kapiem apakše-

jāa kartaa, virsējiem tas netika konstatētas. Atrasta kakla-

rota no 400 dzeltenam, melnam un zilam stikla krellēm, gal-

vaarota, kurai uz auduma pamatnes piešūtas daudzas nelielas

bronzaa čatratūrainaa plāksnītes, bronzas pakav- un riņk-

aaktaa, gredzeni, apģērbu saturošas kniepadatas un āķīši,
dzelža naži, vērpjamo varpstiņu skriemeļi, šujamadatas,

piekariņi - meža cūkaa ilkņi un bronzaa siedzenlte. No posti

tiem kapiem varētu būt nākuši savrupatradumi - divas bronzaa

lentveida aproces, pakava, airdaveida un bruņurupuča sakta,

ka ari sešas monētas - piekariņi. Senāka no tam Veatfalenes

(Soestas) arhibīskapa Zigfrīda (1275.-1297. g.) denars,

jaunāka - Zviedrijas karaļa Kārļa XI 1661. g. Rīgas šiliņš.
Kapsētas teritorija uziets ari triju zalta guldeņu aavrupat-

radums: 1) Trlres virsbīskapa Vernera fon Falkanšteina
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1409.-1417. g. Obervēzelč kalts, 2) Ķelnes virsbīskapa

Ditriha II 1419.-1425. g. RHē kalts, 3) bīskapa Rūdolfa

14j3.-1455. g. Utrehtā kalts guldenis. Monētas noteica

T. Berga.

Atrastas senlietas un monētas ļauj t.s. pelēko

kapsētu datēt ar 13.-17. gadsimtu. Vairums mirušo kapsēta

tomor apbedīti līdz 15. gadsimtam, jo izrakumu profila virs

15. gs. celtajiem baznīcas altāra daļas paplašinājuma pama-

tiem kapu bedru kontūras vairs neiezīmējas, turpretī apakšē-

jie kultūrslāņa horizonti pārjaukti, rokot daudzās kapu bed-

res.

Kapsētas izmantošana baznīcas austrumu gala

16. gs. beigās vai 17. gs. pārtraukta, par to liecina šī

laika celtņu pamati un ieraktās atkritumu bedres. Vēlākajos

slāņos atrodamas glazētas keramikas lauskas, krāsns podiņu

fragmenti, kalta akmens būvdetaļas, logu vitrāžu stikli, ka

arī sadzīves priekšmeti un darbarīki - naži, urbis, dzirn-

akmens v.c. Dažos kvadrātmetros atrastās 54 sudraba monētas,

no kuram vairums attiecas uz 1660.-1665. g., iespējams, lie-

cina par kādu vēlākos zemes darbos izpostītu depozītu.

Sakot jau no 13. gs. slāņiem, zemē atrasti vairāki

simti zāģētu kaulu un pāri par 200 kg dzelzs kausēšanas sār-

ņu. Atradumi norāda, ka kapsētai kaimiņos vairākus gadsimtus

strādājuši kaulu griezēji - ķemmju un nažu spalu gatavotāji,

bet tuvēja Rozena ielā, kas līdz 16. gs. saukta par Kalēju

ielu, atradušās kalēju darbnīcas.

A. Caune, J. Grūbe

PĒTĪJUMI BAUSKAS PILSDRUPĀS

Vēstures institūta arheoloģiska ekspedīcija sadar-

blba ar Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju no jūnija

līdz septembrim 1986. un 1987. g. turpināja izrakumus Baus-

kas pilsdrupas. Pētījumus veica pils jaunākās daļas dienvidu

korpusa, 450 platība atsedzot 1,5-3,5 m biezu kultūrslāni.
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Abāa pētījumu sezonas kopa atrastas 382 senlietas, to skaita

51 monētas, 1478 trauku lauskas, 16 veseli krāsns podiņi un

p.jripar 2000 podiņu lausku, 13 kalta akmens būvdetaļas un

dažādi citi būvmateriālu paraugi. Izrakumos no būvgružiem

attīrītas piecas dienvidu korpusa telpas (11. att.: 1-5).

1. un 2. telpa izsmelti aizbērtie pagrabi, 3. telpā, zem

noņemtā grīdas klona, pie ārsienas atklājās neliels aiz-

bērta pagrabs, bet pāreja telpas daļa - kādas citas senākas

mūra oeltnes pamati. 4. telpu - pils sardzes telpu - un

5. telpu - vārtu eju - atsedza tikai līdz 16. gs. zemes lī-

menim, saglabājot grīdas klona klajumu.

No senāka apdzīvotības perioda, kas pastāvējis

pirmā 15. gs. mūra pils, šajās pētījumu sezonās netraucēts

kultūrslānis netika konstatēts. Būvgružos atrada tikai dažas

senākā perioda Benlietas - akmens kapļa fragmentu

(12. att.:l) un kauri gliemežnīcas (12. att.:2).

15.-17. gs. Bauskas mūra pils atsegto telpu sienās

izdalāmi pieci būvperiodi. Pirmais varētu attiekties uz

15. gadaimtu. No ta saglabājušies zem 3. telpas grīdas at-

klātie ap 1 m biezie, no dolomitakmeniem mūrētie kādas cel-

tnes pamatu stūri. Šīs nojauktās celtnes pamati turpinās

ārpua pētījumu laukuma pagalma virziena un paiet arī zem

4. telpā nenoņemtas 16. gs. grīdas. Fragmentāri atsegtās

celtnea plānojums un nozīme pagaidām palika vēl nenoskaid-

roti.

Otrajā būvperiodā, Kas pēc monētām datējams ar

16. gs., minētā senā celtne nojaukta un būvēts 2,5 m biezais

aizsargmūris ap visu priekšpils teritoriju. Šai laikā uz-

celta 0,7 m biezā Šķērssiena starp 2. un 3. telpu, izveidota

pila vārtu eja, sardzes telpa apsildīta ar siena iemūrētu

kamīnu.

Trešajā būvperiodā 16. gs. beigas priekšpilī noti-

kusi lielāka pārbūve, jo Bauskas pils pārvērsta par Kurzemes

hercogu rezidenci. Zem 1. un 2. telpas visa platība, bet zem

3. telpas daļēji izrakti pagrabi. Starp telpām būvētas jau-

nas šķērssienas. Pagrabtelpas bijušas savstarpēji savienotas

ar šķērssienā ierīkotām divām ailām. Lielajos pagrabos varēja
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iekļūt gan tieši no pagalma, gan arī no 1. atava pa iekšējam

starpsiena izbūvētam kāpnēm. Sienā iebūvētas kāpnes vedušas

arī uz 2. stāvu. 5x9 m lielajā sardzes telpā uz mūrētam

ķieģeļu pamatnēm uzceltas divas podiņu krāsnis, grīda klāta

ar četrstūrainām neglazētām keramikas flīzēm. Telpas vidū

starp flīzēm novietota arī kāda apdedzināta 20x20 cm liela

māla plāksnīte, kuras virsmā ar svītrām izveidotas spēļu

galdiņa kontūras.

Ceturtais būvperiodā saistīts ar pils atjaunošanu

peo zviedru karaspēka postījumiem 1625. gada. Pagrabu starp-

siena aizmūrētas kāpnes uz 1. stāvu un sašaurināta durvju

aila atarp abām pagraba telpām. 3. telpa nelielais pagrabiņš

aizbērta un dēļu grīda nomainīta ar kaļķu klonu. Ka liecina

aizmūrējumos un aiaberumā atrastie 16. gs. akmens kalumu

fragmenti, 17. ga. pārbūve pils vairs nav atjaunota sava

iepriekSajā krAaņum&. Zaudējusi hercogistes rezidenoes

funkciju, ka neliela novada administratīvais oentra ta pie-

mērota saimnieciskiem uzdevumiem.

Piektajā būvperiodā, kaa peo monētām datējama ar

17. gs. otro pusi, pagrabi ari zem 1. un 2. telpaa aizbērti.

Sardzes telpa ar mala kleķa sienu pārdalīta divas daļas, aiz-

mūrētas ari vairākas durvju ailas 1. stāva starpsienas.

Vārtu eja (5. telpa), caur kuru varēja iekļūt

priekšpils pagalma, visu pils pastāvēšanas laiku palikuai

nemainīga. Ta veidota ka 13 m garš un 3 m plats gaitenia

caur pils dienvidaustrumu stūri liela pusapaļa torņa aizmu-

gurē. No vārtu ejas trīs atsevišķas ieejas vedušas sardzea

telpa un torņa 1. un 2. stāva. Ejas pamatne visā garuma bru-

ģēta ar dažāda lieluma dolomlt- un laukakmeņiem. Bruģa vidua

līnija iezīmēta ar rinda liktiem lielākiem plakaniem akme-

ņiem. Gar ejas malām no dolomltakmens plāksnēm izveidotas

teknea lietus ūdens novadīšanai no pagalma. Sardzes telpas

atanA pretim vārtiem ierīkotas divas 0,20x0,35 m lielas šau-

jamlukaa.

Sardzes telpa, vārtu eja un tai blakus esošais lia

laia priekšpila atūra tornis ir vienīga pilsdrupu daļa, ku-
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.ai līdz mūsu dienam virs zemes nav saglabājušies sienu mūri

Ari vecākie pilsdrupu plāni, kas zināmi jau no 19. gs., šai

vieta mūrus vairs nerāda. Varam secināt, ka 1706. g. Ziemeļu

kara laika, krievu karaspēkam atkāpjoties, tikusi uzspridzi-

nāta tikai pils ieejas daļa. ŠI iemesla dēļ ari pils ārsienā

vieta, kur vajadzēja atrasties vārtiem, saglabājusies tikai

pamatu līmeni. Būvgružos netālu no kādreizējās vārtu vietas

atrasts 0,8x0,5x0,5 m liels laukakmens, kuram virspuse ap-

strādāta un tajā izkalta 8 cm plata, 2-3 cm dziļa T veida

grope ar padziļinājumu vienā galā. Padziļinājuma saglabājies

ieliets kausēts svins. Akmens būvdetaļai sākotnēji vajadzēja

atrasties iemūrētai vārtu ailas siena. Izkalta grope kalpoja

vārtu dzelzs viru kāša iestiprināšanai. Būvgružos konstatē-

tas ari vairākas lielas dzelzs naglas ar lēzeniem, nošķeltas

piramīdas veida izkaltiem galiem (12. att.: 10, 11), tas no-

rada, ka vārtu vērtnes no ārpuses bijušas apkaltas ar dzelzs

platgalvainām naglām.

No atradumiem vienu septīto daļu veido 53 monētas.

Vecākas no tām ir Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Ple-

tenberga 1535. g. kaltais Rīgas šiliņš un Saksijas kūrfirsta

Johana Fridriha 1545. g. kaltais grasis. Jaunākas ir dau-

dzie Jāņa II Kazimira (1648.-1668. g.) Lietuvas šiliņi un

Zviedrijas karaļu Kārļa X Gustava (1654.-1660. g.) un Kār-

ļa XI (1660.-1698. g.) Rīgas un Livonijas šiliņi. 3. telpas

pagraba aizbērumā atrastas ari divas zelta monētas - Nīder-

landes apvienoto provinču 1577. g. Utrehta kaltais dukāts un

Nīderlandes apvienoto provinču dukāts, kas kalts Overeiselā

Spānijas karaļa Filipa II (1565.-1598. g.) valdīšanas laika

(monētas noteica K. Ducmane).

legūts daudz dažādu priekšmetu, kas saistīti ar

pils celtniecību - dzelzs naglas, viras, apkalumi, cilpas,

logu stiklu fragmenti, profilķiegeļi, dažāda tipa dakstiņi,

grīdas keramikas flīzes. Liels skaits atradumu liecina par

karadarbību 17. gs. - akmens un čuguna lielgabala lodes un

granātas, muskešu un pistoļu svina lodītes, muskešu mehānis-

mu daļas, kramenīcu krami v.c. Uz pils iedzīvotāju dzīves-
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veida un nodarbošanos norāda bronzas mucas krāns, jostas-

sprādzes (12. att.: 5, 6, 7), skārda burbuļsakta (12. att.: 4),

dzelzs naži, alvas, bronzas un kaula pogas (12. att.: 9), ne-

liels dzelzs gludeklis (12. att.: 12), kaula ķemmes

(12. att.: 3), bronzas piesis (12. att.: 8), uzpirkstenis,

stikla krelles v.c. Interesants atradums ir četri dzirnak-

meņi. Divi ap 1 m diametrā lieli, kas pagatavoti no Reinze-

mes vulkāniskās lavas, domāti ūdens- vai vējdzirnavām. Izmē-

ros mazākie divi kalpojuši rokas dzirnavām. Viens no tiem

pagatavots no granīta, bet otrs no neparasta materiāla -

vietēja poraina Salaspils gliomeždolomlta.

Lielākā daļa trauku lauaku ir no sarkana mala ar

vienkrāsainu vai polihromu glazūru, to skaita daudz nelielo

trijkajaino vārāmo trauku fragmentu. Atraataa arī datadaa

krasas majolikas šķīvju lauakaa, atarp tam ari viena reatau-

ršjama Šķīvis. Vairuma kraana podiņu lauaku radiea no pila

beigu poama būvētajam agra baroka atila krāanlm. Šo podiņu
viramu viabiežak klāj melna, retāk zaļa glazūra. Būvgružu

elam, kaa radiea 17. ga., aaatopami ari brūni vai aili un

balti glazēti, manierisma atila rotāti podiņi. Nieolga akai-

ta atrasti paši senākie zaļi glazatie, reneaanaea atila ro-

tātie podiņi.

1987. gada izrakumu sezona pabeidza Bauakaa pila

jaun&kas daļas visu telpu atrakšanu no būvgružiem. Radaa

ieapaja pilnība rekonstruēt šis pils daļas plānu, kaa ra-

diea 16. gs. beigas (sk. 11. att.). 17. gadsimta parbūvea

telpu kapitālās sienas nav mainītas.

A. Caune, I. Ose

PODIŅU KRĀŠŅU PIRMSĀKUMI LIVONIJĀ

Par podiņu krāšņu ieviešanāa laiku Livonija iz-

teikti atšķirīgi uzakati. Jau 19. ga. beigaa K. Leviss of Me-

aārs Kalsnavas un Trikātas pilis atrastos dobos krāsns podi-

ņus datē ar 14. gs., ataaucotiea uz Viduaeiropaa keramikaa
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pētījumiem. Līdzīgas domās ir ari K. Štrauss (1968. g.),

kurš izsaka pieņēmumu, ka senāko podiņu parādīšanos Livonija

v.jadzetu attiecināt uz 13.-14. gs., jo izplatītākā vietējo

dobo podiņu forma esot sastopama visa Vācijā, kur vecākajiem

izstrādājumiem ir šāds datējums. Atšķirīgas domas izteikusi

H. Tuncelmane (1933. g.). Pamatojoties uz Doma muzeja kolek-

ciju un 14.-17. gs. rakstītajiem vēstures avotiem, viņa se-

cinājusi, ka krāsns podiņus Baltijā sāka lietot laikā no

1470. līdz 1556. gadam.

Beidzamajos 20 gados, Baltijas republikas izvēršo-

ties viduslaiku pieminekļu arheoloģiskajiem pētījumiem, pil-

sētas un mūra pilīs atrasts apjoma ievērojams, jauns, vis-

pusīgs krāsns keramikas materiāls. Pagaidām plašāki apkopo-

joši pētījumi par mūsu senajiem krāsns podiņiem nav veikti.

Atsevišķi pētnieki gan Latvija, gan arī Igaunija, sniedzot

vispārējus pārskatus par izrakumiem, piemin arī krāsns po-

diņus un aizvien biežāk podiņu krāšņu sākumus Baltijā (at-

saucoties uz K. Štrausu) attiecina uz 14. gadsimtu.

Lai pamatotu Livonijas krāsns podiņu sākumstadiju

datējumu, īsi aplūkosim jaunāko pētījumu atziņas par podiņu

krāsns veidošanās vēsturi.

Trūkstot konkrētiem pierādījumiem, tiek apšaubīts

agrākais uzskats, ka podiņu krāsnis pastāvējušas jau 9. gad-

simta. Senākie līdz mūsdienām saglabājušies krāsns podiņi

Viduseiropā pagaidām zināmi no 13. gadsimta. Vecākie krāsns

attēli (no Cīrihes un Konstancas) attiecināmi uz 14. gs.

sakumu. Podiņu krāsns izcelsme tiek meklēta Alpu rajona,

kur līdz pat 19. gs. lietotas daudzas podiņu krāsns attīstī-

bas pirmatnējas formas. No turienes tās izplatījušās tālāk

Viduseiropā: Austrija, Dienvidvācija, Čehija, Ungārijā. Šo

telpu apsildes ierīoi viduslaikos nesastop Francija un

Flandrija, tā nav populāra arī Vācijas ziemeļrietumos -

frīzu zemēs.

Senākos krāsns podiņus, kas ir dobas formas, dziļi,

ar lielu augstumu (ap 20 cm) un nelielu diametru, apaļu atvē-

rumu un smailu vai pussfērisku aizmugures nobeigumu, jādomā,

saka lietot 13. gs. un tie izmantoti vēl 14. gadsimta.
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Parādoties četrstūrainam podiņa augšmalas atvērumam, tos

krāsnī varēja samūrēt ciešāk kopa. Līdz ar to arī ;<utikrāsns

siene vairs nebija jābūvē tik bieza un podiņu augstums pakā-

peniski samazinājās. Šis process noticis 14. gadsimta, kad

gan podiņu formās, gan rotājumā valda ļoti liela daudzveidī-

ba. Pēc ārējā izskata tos var iedalīt trīs pamatgrupās:

1) izliektie podiņi, kuru atvērums tika iemūrēts krāsnī. Tie

lietoti tikai Alpu rajonā; 2) puscilindriskie un nišu podiņi -

pazīstami Viduseiropā; 3) ieliektie podiņi, kuru atvērums

vērsts pret telpu. Šī veida dobie podiņi sastopami arī zemēs,

kas atrodas uz ziemeļiem no Alpiem. No katras sākotnējo dobo

podiņu grupas 14. gs. gaita veidojas plāksnes podiņi, kurus

rotāja no matrices iegūts zemcilnis, bet otrajā pusē tika pie-

stiprināts rumpis podiņa iemūrēšanai krāsni. Krāsns no plāksnes

podiņiem pilnīgi izveidojas un plaši ieviesās 15. gadsimta.

Dažas dobo podiņu attīstības sastingušas formas, kas praktis-

ki bija viegli izgatavojamas un črti pielietojamas, krāsns

būvē vietām tika izmantotas līdz pat 19. gadsimtam.

Viduseiropā 14.-15. gs. - gotikas uzplaukuma lai-

ka - sastopama liela krāsns keramikas dažādība. Blakus nero-

tātajiem dobajiem podiņiem izmantoti arī vairāku citu formu

rotāti eksemplāri. Dekorā, kurš šajā laika tiek veidots gan

zemcilnī, gan ažūrs, redzams tipiskais gotikas ornaments -

masverks, gotiskas arhitektūras motīvi, figuralas kompozīci-

jas - parasti Bībeles personāžs v.c.

Balstoties uz plašu izrakumu materiālu, čehoslovaku

pētnieks Z. Smetanka (1969. g.) izstrādājis savas zemes agro

podiņu klasifikāciju. Dobie podiņi ar šetrstūrainu atvērumu

un plakanu pamatni sadalīti četras grupās un attiecināti uz

laiku no 14. līdz 15. gadsimtam. Podiņu formas attīstības

tendence ir šāda: tie kļūst arvien zemāki (no 20 līdz 5-9 cm),

plakanāki, bet atvērums palielinās.

Apskatot Latvijas materiālu, jāatzīmē, ka daudzas

agrajās mūra pilīs, kas pastāvējušas līdz 16. gs. (Lokstene,

Vecdole, Mārtiņsala, Altene, Ikšķile) krāsns podiņi izrakumos

nav atrasti. Arī Rīgā 13.-14. gs. slāņos nav rodamas liecības
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par krāsns keramiku. Toties jau 14. gs. sastopams hipo-

ka-ists- apkures ierīce, kuru izmantoja gan mūra pilis, gan

pilsētu sabiedrisko un dzīvojamo ēku apsildīšanai. Šī tipa

krāsns sevišķi izplatījās 15. gs., piedzīvojot Baltijas jū-

ras piekrastes zemes savus ziedu laikus.

Plašākais senas krāsns keramikas materiāls Latvi-

jas izrakumos iegūts trijos objektos - Rīga, kas ir nozīmīgs

tirdznieolbas centrs, caur kuru Livonija ienāca ari jaunākie

mākslinieciskie izstrādājumi un tehniskie atklājumi; Bauskas

pili, kas celta 15. gs. un līdz ar to tajā vajadzētu būt

lieolbām par jaunākajām un šajā laikā plaši izmantotajām ap-

sildes ierīču formām; Cēsu pili - ordeņa mestru rezidencē,

kurā vajadzētu būt pielietotam sava laika modernākajām un

greznākajam apkures ierīcēm (izrakumus vadīja Z. Apaļa).

Senākie Rīgā atrastie dobie podiņi ir līdzīgi puķu

podam ar četrstūraini saspiestu atvērumu. To pamatnes

diametrs ir 7-11 cm, augstums ap 10 cm, augšmalas garums

10-15 cm. Podiņi bijuši vai nu stāvākām, vai arī lēzenākām

malām. lekšpusē pamatne ir gan gluda, gan arī ar dažiem ne-

daudz izceltiem koncentriskiem apļiem, spirāli vai nelielu

konusveida izcilni centra, šie vaji izteiktie reljefie vei-

dojumi nav uzskatami par īpašu dekoru, tie radušies, darinot

dobo podiņu uz podnieka ripas. Senākais apzināti veidotais

rotājums ir ar pirkstiem iespiesta rozete. Ar rozeti dekorē-

tie izstrādājumi gandrīz vienmēr ir glazēti ar visizplatī-

tāko - zaļo svina glazūru. Nerotātie dobie podiņi vairumā ga-

dījumu ir neglazēti, bet reizēm klāti ar zaļu, brūnu vai

dzeltenu svina glazūru.

Šādas formas podiņi ir starpstadija pārejā uz sek-

lajiem bļodas podiņiem. Līdzīgi ir senākie dobie podiņi, kas

atrasti Bauska un C6sls. To izmēri ir minētajās robežas, ne-

daudz atšķiras vienīgi podiņu sanu malu slīpums un forma, kas

ir gan pilnīgi taisna, gan nedaudz S vai C veida izliekta.

P6o Z. Smetankas klasifikācijas, Latvijas dobie podiņi attie-

oaa uz 15. gadsimtu.

Senākie Rīga iegūtie plāksnes podiņi rotāti jau ar

renesanses stila dekoru, kas raksturīgs 16. gadsimtam.
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Bauska atrasti vēl daži darinājumi, kuru forma at-

spoguļojas pāreja no dobajiem uz plāksnes podiņi:"!,piemēram,

cilindrisks trauks un tam piestiprināta plāksne ar caurumu

vidū. Senākais Bauska konstatētais plāksnes podiņa rotājums

attiecināms uz gotikas beigām un renesanses sākumu un pēc

stila iezīmēm datējams ar 16. gs. pirmajiem gadu desmitiem.

Cēsīs atrasti fragmenti arī no kādas citas dobo

podiņu attīstības stadijas - uz podnieka ripas darinātam

podiņam ir cilindriska apakšdaļa, kas uz augšu strauji papla-

šināta, līdz ar to atvēruma izmēri gandrīz divreiz pārsniedz

pamatnes diametru (6-12 cm). Šim podiņam jau ir samērā ne-

liels augstums - 6 cm. Cēsu materiāls ir nozīmīgs ari ar to,

ka tajā ir vienīgais līdz šim zināmais pierādījums par vēlas

gotikas stila rotājumu Latvijas krāsns keramika. Uzieti daži

zaļi glazētu plāksnes podiņu fragmenti ar gotiska raksta bur-

tiem un šī stila smailarkas atveidojumu. Senākos Cēsu rotātos

podiņus pēc stila iezīmēm var datēt ar 15. gs. beigām vai

15. un 16. gs. miju.

Pagaidām māsu rīcībā esošais materiāls nedod pamatu

datēt vietējos krāsns podiņus agrāk par 15. gs. otro pusi.

Latvijas krāsns podiņu attiecināšanu uz 14. gs. nepieļauj arī

fakts, ka pie mums nav sastopama citur Eiropā šajā laika

pastāvošā podiņu formu daudzveidība, ka arī nav atrasti da-

rinājumi ar agrās gotikas stila dekoru. Vietēja dobo podiņu

forma ir krāsns keramikas izstrādājumu attīstības starpsta-

dija, kas nav tapusi uz vietas, bet ievesta jau gatava iz-

veidojuma. Latvijas podiņu atradumu vēlajam datējumam at-

bilst arī rakstīto vēstures avotu ziņas. Podiņu krāsns

(KjMhelofen) pirmo reizi Tallinas ķemerejas grāmatas minēta

1481. g., bet krāsns podiņi Rīgā - 1556. gada. Šajās pašas

grāmatās daudzi ieraksti vēstī par izdevumiem krāšņu celtnie-

cībai pilsētai piederošajās ēkās jau 14. un 15. gadsimta.

Šajā laikā Rīgā kā krāsns materiāls daudzkārt tiek minēti

nevis podiņi, bet ķieģeļi, oļi un laukakmeņi

silicibus, vlinsten. ovenstene), tātad materiāls, kas ne-
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pieciešams hipokausta krāšņu celtniecībai. lespējams, ka

podiņu krāšņu parādīšanos Prūsija, Livonija un Zviedrija

pirms 15. ga. kavēja tieši plaši izplatītā hipokausta apkure

A. Celmiņš

ARHEOLOĢISKIE PĒTĪJUMI VECRĪGĀ

Sakarē ar Doma kompleksa rekonstrukciju Rīgas

Vēstures un kuģniecības muzeja Arheoloģijas nodaļa laika no

1986. g. jūnija līdz novembrim veica arheoloģiskos izrakumus

Doma dārzā un krustoja.

Doma dārza dienvidrietumu stūrī tika izpētīts

laukums 62 platība, atrastas 96 senlietas. Kultūrslānis

šeit bija stipri cietis, 18.-19. gs. ierīkojot atkritumu

bedres (viena no tām atsegta pilnība, divas - daļēji), kā

arī 20. gs. - ūdens noteku sistēmu. Izrakumu laukumā atsegti

23 apbedījumi, kas gulēja 2-3 kārtās. Mirušie apbedīti

110-240 cm dziļuma. Zemākie kapi ierakti blīva mālā, kas

laukuma veidoja apakšējo neskarto zemes slāni. Vēlāko pār-

rakumu netraucētajās vietas kapi izvietoti ļoti tuvu cits

citam (30-50 cm attālumā).

Saskaņa ar kristīgās ticības tradīcijām mirušie

guldīti R virziena, dažkārt ar nelielām novirzēm uz DR

(9. kaps). Mirušie apbedīti koka zārkos, dēļi sastiprināti

ar kaltām dzelzs naglām. Augšēja apbedījumu kārtā iezīmējas

tikai zārku kontūras, bet apakšējā māla slānī samēra labi

saglabājušies arī dēļi. Mirušie guldīti uz muguras izstiepta

stāvoklī, rokas gar sāniem vai sakrustotas uz krūtīm, daž-

kārt noliktas pāri iegurnim. Atsegti 8 vīriešu, 7 sieviešu,

7 nenosakāma dzimuma indivīdu kapi, ka arī viens dubult-

apbedījums - māte ar bērnu. Neviena no apbedījumiem kapu

piedevas netika konstatētas. Izrakumos atrastas 17.-18. gs.

trauku lauskas un krāsns podiņu fragmenti, holandiešu plpīšu

galviņas un kātiņi, ka arī epitāfijas konsole, kas acīm-

redzot šeit nokļuvusi no Doma baznīcas. Tē kā kultūrslānis
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stipri postīta, nav iespējams precīzi datēt kapaetaa izman-

tošanaa laiku.

Izrakumu gaita 18 m garuma tika atsegti krustejas

dienvidu un rietumu araienas pamati (sienu biezums 120 cm).

Pamati mūrēti no rupji apstrādātiem dolomītakmeņiem, kas

saistīti ar kaļķu javu. Pamatu pēda izvirzīta par 40 om.

Skaitot no tag. Doma dārza līmeņa, pamati iedziļināti 1,5 m

dziļuma (augstuma atzīme Baltijas augstuma atzīmju sistēma +

1,69 m).

Krustejas dienvidu spārna tika izpētīts šurfs

12 platība un atsegti 19 apbedījumi septiņās kārtas, at-

rastas četras senlietas. Zem 19. gs. grīdas seguma - māla

flīzēm - sakas 40-50 cm bieza kaļķu javas un būvgružu kārta,

kas uzbērta 19. gs. beigās. Zem būvgružiem tika atsegta ne-

tīra, brūngana smilts uņ apbedījumi 50-150 cm dziļumā.

Krustejas apbedījumi kopumā analoģiski Doma dārzā

atsegtajiem, izņemot 12. kapu, kas orientēts A virziena. Da-

ži no apbedījumiem daļēji nopostīti kapsētas intensīvas iz-

mantošanas laika, par ko liecina atsegtas kaulu bedres. Arī

krustejas dienvidu spārna pamatzemi veidoja blīvs māla slā-

nia. Izrakumos atrasti holandiešu pīpīšu, krāsns podiņu

fragmenti, ka arī 17.-18. gs. trauku lauskas. 11. apbedī-

jumam uz iegurņa atradās bronzas sprādze. Apbedījumu pir-

majā kārta pie 2. kapa atrasta monēta - Zviedrijas karaļa

Kārļa XI 166?. g. kaltais Rīgas šiliņš (noteica A. Jursone).

Monēta liecina, ka mirušie šeit apglabāti līdz 17. gadsimtam.

1986. gada izrakumi, ka arī iepriekšējie pētījumi

liecina, ka visa Doma dārza un krustejas teritorija

13.-17. gs. izmantota kā kapsēta.

1987. gada jūlijā Rlgaa Veatures un kugnieolbas

muzeja Arheoloģijas nodaļa veioa uzraudzības darbus Tirgoņu

ielā 17. Celtniecības darbu gaitā bij. Rīgas rātes vīna

noliktavas teritorijā (7. grupas 77. gruntsgabals) pie zie-

meļu sienas tika atraktaa 18.-19. gs. atkritumu bedres. Zem

tām atsedzas no dolomītakmens kvāderiem rūpīgi izmūrētas

viduslaiku akas augšmala. No akas tika izsmelta aizberuma,



71

atrastas 56 senlietas, ka ari 18.-19. gs. priekšmeti -

aptiekas trauciņi un pudelītes, plplšu fragmenti, adas

apavi v.c. senlietas. Akas iekšējais diametrs 160 om, plāna

ta ir nedaudz ovāla (13. att.). Aku veidojot, vispirms no

18 cm biezam ozolkoka plankām izlikts rāmis. Virs ta mūrēti

rūpīgi apstrādāti 23-26 cm biezi dolomltakmeņi, kas saistīti

ar kaļķu javu. No akas saglabājušās septiņas akmeņu rindas

2 m dziļuma, akas augšēja daļa nojaukta. Domājams, ka virs

vīna pagraba grīdas akas sienas bijušas vismaz 1 m augstuma.

Arheoloģiskajos izrakumos Vecrīgā šāda akmens aka konstatēta

pirmo reizi.

B. Eglāja

ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻU

ARHEOLOĢISKĀ IZPĒTE

VENTSPILĪ UN BAUSKĀ

1985. un 1986. gada arheoloģiskas izpētes darbi

notika Latvijas PSR republikas nozīmes arhitektūras piemi-

neklī - Ventspils pilī. Pēc pils restaurācijas projekta

autora Latvijas PSR Kultūras ministrijas Restaurācijas

institūta arhitekta G. Erdmana norādījumiem abas sezonas

kopā izpētīta 160 liela platība. Darbi veikti galveno-

kārt pils iekštelpas. Šeit pētīti pils ārsienu pamati, ka

arī telpu grīdas līmeņa izmainās.

Noskaidrots, ka visās telpās pašreizējais grīdas

līmenis atšķiras no sākotnēja par 1-2 m. Aizbērumi veidoju-

šies galvenokārt 17. gs. beigu pārbūvēs, daļēji arī 19. gs.

pārbūvju laika. Puspagraba telpas konstatētas tikai pils

tornī un zem divām ziemeļu korpusa telpām. Interesantākā no

tām atsegta 2. laukumā (ietver trešo daļu telpas) un, pēc

konstrukcijām spriežot, datējama ar pils sākotnējās izbūves

periodu - 13. gc. beigām - 14. gs. sākumu. Saglabājusies

noeja iekšēja pagalma pusē un telpas ārsienas ar pakāpien-

pārsedzes apgaismes nišām. Pirmatnējo grīdu neizdevās at-
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13. att.
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segt augsta gruntsūdens līmeņa dēļ.

4. kārta fiksētā grīda attiecināma uz 15.-16. gs.

v, veidota ļoti īpatnēji. No 0,25 m platam koka plankām iz-

veidoti taisnstūri. Gar telpas sienam tie ir 0,5-0,6 m plati

un 2 m gari. Taisnstūru pildījumu veido ķieģeļi (30-31x

15-16,5x8,5-9 cm), kas novietoti ar dažādam plaknēm uz augšu

Telpas centra atsegtajā daļa ar koka plankām ierobežotie

taisnstūri aizņem 2 m lielus kvadrātus (bet turpinās pro-

fila), un to pildījumu veido dažāda izmēra neapstrādāti, ne-

lieli laukakmeņi. Visi materiāli saistīti rupjgraudainā

dzeltenīga kaļķu java. Taisnstūri rūpīgi pielāgoti telpas

sienam, kāpnēm v.c. konstrukcijām. Analoģisku pildrežgu grī-

du salīdzinošajā materiāla nav izdevies atrast.

Atsegta grīda atrodas 2,5 m dziļuma zem pašreizē-

jās grīdas. Telpa aizbērta 17. gs. beigas, aizbērumu veido

telpas pārseguma - iegruvušo krusta velvju - būvmateriāli.

Te atrasti daudzi apmetuma fragmenti, kas apgleznoti ar

melnu krasu. Tas liecina, ka velves bijušas ornamentali ap-

gleznotas. Aizbēruma atrasti akmens kaluma fragmenti, vit-

rāžas stikli, krāsns podiņi, 17. gs. monētas, ka arī cits

attiecīga perioda materiāls.

Pils dienvidu korpusa izpētīta 16. gs. beigu -

17. ga. manteļskursteņa virtuve, atsegti pieci dažādi pa-

vardi un grīdas seguma līmeņi, noskaidrots, ka vairākkārtīgi
savus izmērus un konstrukciju mainījusi pavarda kurtuves

daļa.

Ārēja pagalma pie pils ziemeļrietumu stūra 5. lau-

kuma izsekots balastkalna izmaiņām pils būvvēstures laika

un konstatēts, ka kuģu balasta izbēršanas rezultātā slāņa
biezums pieaudzis par 2-3 m. Diemžēl nekādas liecības par

pils celtniecības un apdzīvotības sākotnējo posmu atrast ne-

izdevās. Vienīgā senlieta, kas attiecas uz periodu pirms

16. gs., ir akmens lejamveidne rotaslietām - piekariņiem.
Abās sezonās kopa atrastas 11 monētas, 250 sen-

lietas, 986 keramikas lauskas un krāsns podiņu fragmenti.

Visi atradumi datējami ar 16. gs. beigām - 17. gs., daļa pat
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ar 18. gadsimtu.

1986. un 1987. gada notika pirmsprojekta izpštes

darbi citā republikas nozīmes arhitektūras piemii.c!;ll-

Bauskas pilsētas rātsnamā (restaurācijas projekta autore

Restaurācijas institūta arhitekte I. Bākule). 1986. gada

N. Treija vadībā apsekota 12 liela platība, 1987. g.

B. Eglajas vadībā - 50 Izpētes gaitā radās vairāki inte-

resanti secinājumi.

Bauskas rātsnama sākotnējais apjoms, domājams,

attiecināms uz 16. gs. beigām. Par to liecina izrakumos at-

segtais kaļķakmens bruģis, kas likts tieši uz pirmatnējās

augsnes. Tas piekļaujas sākotnējās ēkas ārsienām un datē-

jams ar monētām. Uz bruģa atrasts Rīgas brlvpilsētas šiliņš

(1577. g.), ka arī Zviedrijas karaļa Johana 111 8-ēru klipe

(1591. g.). Bka pārbūvēta un paplašināta 17. gs., piebūvējot

visu austrumu galu. Ta pamati atšķirībā no 16. gs. beigu da-

ļas dolomltakmeņu pamatiem veidoci no liela izmēra laukakme-

ņiem. ŠI ēkas daļa pašreiz pilnība nojaukta. Ēkas austrumu

gala celšanas datējumu apstiprina šeit atraktajā bedrē iegū-

tie 17. gs. rakscurlgie atradumi - holandiešu pīpīšu frag-

menti, rekonstruējami trauki, krāsns podiņi un to lauskas,

kā arī monētas: Jāņa Kazimira Lietuvas šiliņš (1649.-1668. g.),

Rīgas šiliņš (1620. g.) v.c. Bedre veidota no dolomltakmeņu

plāksnēm un mūrējot sasieta ar ēkas šķērssienu.

Uz 17. gadsimtu attiecināms arī 2. bruģis, kas vei-

dots no neliela izmēra laukakmeņiem. Tie likti tumša, vietām

deguša smiltī. Šis bruģis saglabājies fragmentāri. Uzietas

datējošas monētas - Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa

Rīgas šiliņš (1621.-1632. g.), Zviedrijas pusēres klipe

(1611.-1613. g.), kā arī citi 17. gs. raksturīgi atradumi.

Līmeņu starpība starp 16. gs. un 17. gs. bruģi - līdz 40 cm.

Domājams, 17. gs. bruģis likvidēts 19. gs. pārbū-

vēs. No dokumentiem zināms, ka 19. gs. vidū Bauskas rātsnams

atradies avārijas stāvokli, bet 60. gados - drupu stāvoklī

un ticis sadalīts dažādiem saimniekiem. Šajā laika piebūvēts

ēkas rietumu gals, paplašinot esošo apjomu par 5 m, ka arī
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nostiprinati visi ēkas pamati ar lentveida dolomltakmeņu

piemūrējumu. Tas iedziļināts līdz pat 16. gs. bruģim un uzsē-

dināts uz tā. Piemūrējums sakrīt ar 19. gs. celto dolomlt-

akmeņu pamatu dziļumu. 17. gadsimta celtas ēkas daļas pamati

atrodas līdz 60 cm dziļāk neka 19. gs. mūrēta daļa, bet

16. gs. celtas centra daļas pamati - līdz 140 cm dziļāk.

Izrakumu laika tika atsegts 6kas sākotnēja apjoma

daļā izveidotais un joprojām funkcionējošais pagrabs, ka arī

vairākkārtīgi pārbūvētas ieejas tajā. Izpēti šajā telpa ne-

varēja veikt augstā gruntsūdens līmeņa dēļ.

1987. gada atrastas 19 monētas (noteica K. Ducma-

ne), 43 senlietas, daudz keramikas lausku un krāsns podiņu

fragmenti.

J. Graudonis

TURAIDAS ARHEOLOĢISKĀS EKSPEDĪCIJAS DARBS

Včsturea institūta Turaidas arheoloģiskā ekspedīci-

ja sadarbībā ar Siguldas novadpētniecības muzeju 1986. un

1987. g. turpināja Turaidas mūra pils izpēti. Darbi noritēja
2 i

dažādas pils vietas ap 2400 m platība, pārrakts ap 2600 nr

zemes.

Ziemeļu priekšpils teritorijas austrumu malas vidus

daļa jau 1985. g. atsegtas celtniecības konstrukcijas vēlā-

kai eksponēšanai atstāja neskartas. Šīs teritorijas ziemeļu

daļa atklāja priekšpils aizsargsistēmas ziemeļu sienu un t.s.

cvingera austrumu sienas ziemeļu galu. Te iezīmējās divu

celtniecības sistēmu savstarpēja saskare. Konservācijas no-

lūka priekšpils austrumu aizsargsienu 60 m garuma atraka pil-

nīgi, dienvidu sienu - daļēji. Priekšpils teritorijas dien-

vidu daļa (Z IV laukuma) dažāda dziļuma konstatēja celtņu pa-

liekas, kas liecināja par šī rajona atkārtotu apbūvi, bet

trūkst atradumu šo apbūves kārtu tuvākai datēšanai.

Liela apjoma zemes darbus veica rajona starp zie-

meļu priekšpils dienvidu aizsargsienu un pils galvenās aiz-
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sargsistemas ziemeļu sienu, norokot 0,5-7,0 m biezu dažāda

rakstura nogulu slāni. Tur attīrīja ap 6,7x7,6 m Lielu

celtni, t.s. reduti, kas, liekas, radusies 17. gs. pirmajā

puse. Starp šo celtni un pils ziemeļu aizsargsienu atraka

divus īpatnējus stabveida mūrējumus (ap 1,7x2,1 m), kas

konstruktīvi ar citam šaja rajonā pašlaik atsegtam celtnie-

cības paliekām nesaistījās. Var domāt, ka šie mūrējumi pie-

derējuši pie pirmās mūra pils aizsargsienas, tie ir šīs aiz-

sargsienas arkas nesošie pamati.

Ziemeļos no redutes noraka līdz 7 m biezu nogulu -

būvgružu slāni, taču pamatzeme vēl netika sasniegta. Būvgružu

viendabīgais raksturs, ta.iosatrastie lielāki ieliektu sienu

fragmenti norādīja, ka lielais būvgružu uzbērums darba ra-

jonā var būt radies 17. gs. pirmajā pusē, nojaucot torni

pie pils galvenajiem vārtiem (tā pamatus atsedza 1984. g.).

Šajā rajonā konstatēja piecu dažādu sienu fragmentus. Vienu

sienu atraka austrumu nogāzes augšdaļā starp reduti un zie-

meļu priekšpils dienvidaustrumu stūri. Ap 12 m garumā no

redutes uz ziemeļiem ŠI siena 2 m bieza, celta no lieliem

laukakmeņiem. Tās augšdaļā atsedzās divas no ķieģeļiem izmū-

rētas šaujamlūkas. Visu atsegto celtniecības konstrukciju

kompleksa šī siena ir pati agrāka. Vēlāk radies tās turpinā-

jums uz ziemeļiem līdz pat ziemeļu priekšpils dienvidu sie-

nai. Vēlāka ir arī tā siena, kas no šis akmeņu sienas ziemeļu

gala celta dienvidrietumu virzienā, tāpat ari tā siena, kas

no tā paša divu sienu saduras rajona mūrēta rietumu virziena

līdz cvingera austrumu sienas ziemeļu galam. Piektā (11 m

garā) siena atklājās starp pils ziemeļu aizsargsienu un slī-

pās sienas dienvidu galu. Pēdējās trīs sienas celtas jau uz

kultūrslāņa. Šo piecu sienu savstarpēja sakarība un precī-

zāka hronoloģija skaidrojama, veicot izrakumus visā pils

galvenās ieejas rajona un norokot visu lielo būvgružu uzbē-

rumu.

Pagalma centrālajā daļā pabeidza 1985. g. aizsākto

X laukuma izpēti, atsedzot tur pamatzemi - sarkana māla

slāni. Laukuma virs pamatzemes atradās līdz 0,20 m biezs
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melnas mītņu zemes slanltis, ko klaja 0,20-0,30 m bieza

kaļķu kārta un mālzemes slanltis. Kultūrslāņa augšdaļa

0,65-0,85 m biezuma klajas jaukta zeme (kaļķi, kārniņu un

ķieģeļu drumslas, tumša zeme), virs tas ap 0,15 m bieza ve-

lēna. Apakšēja melnajā kultūrslāni atsedza koka konstrukciju

paliekas, bet tas bija pārāk niecīgas, lai pēc tām konstatētu

koka pils celtniecību, kaut gan atradumi - bronzas aproce,

stikla krelle, uzmavas bultas gals - varēja to noradīt. Iz-

pētīto laukuma daļu aizbēra līdz blakus esoša bruģa līmenim,

lai nodrošinātu pēdējā drošu saglabāšanos.

Pagalma dienvidu daļa divos pils austrumu sienai

pieguļošos izrakumu laukumos (XIV, XVI), norokot 1,3-1,8 m

biezu būvgružu un citu nogulu slāni, atsedza divu celtņu

pamatus. Abu celtņu pamatu norobežotajās telpās atklājās

ogļaina deguma virsma. Ta saistāma ar 1776. g. ugunsgrēku,

kad, pēc rakstītām ziņām, pilī esot izdedzis viss, kas bijis

no koka. Vienā no XVI laukuma celtnes telpām zem deguma kār-

tas atsedzas ķieģeļu grīda, zem kuras līmeņa 0,5 m dziļa

bedrē (% 1 m) atrada māla un stikla trauku depozītu. Tajā

bija trīs mala krūzes, divi podi, bļoda, šķīvis, stikla vāze,

pudeles, ari duncis (14. att.: 8). Ir zināms, ka īsi pirms

1776. g. ugunsgrēka Turaidas pilī ieradusies kāda Krievijas

karaspēka daļa. Tāpēc var domāt, ka traukus, izlaužot ķie-

ģeļu grīdu un izrokot tur bedri, noslēpuši pils iemītnieki,

lai pasargātu tos no karavīriem. Vēlāk no bojā gājušās

celtnes drupām trauki nav izņemti.

Rietumos no aplūkotajām celtnēm - XV izrakumu lau-

kuma - pilnīgi attīrīja jau 1985. g. daļēji atrakto celtni.

Noņemot ar 1776. g. ugunsgrēku saistāmo deguma kārtu,

konstatēja divas krasi atšķirīgas šis celtnes daļas. Cel-

tnes centra atsegtās lielākās telpas ziemeļu daļa parādījās

no ķieģeļiem, plienakmens plāksnēm un plakaniem laukakmeņiem

rūpīgi izlikta grīda, bet šīs telpas dienvidu daļā (ap 2 m

platuma) un telpā celtnes rietumu mala - zemes klons.

Būvgružu slānī visā minēto celtņu rajona liela

daudzuma atrada būvnaglas, viras, pārliktņus, logu apkalumus
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u.o. būvapkalumus, cita rakstura atradumu maz (arbaleta

rieksts, leduspiesis, pakavi, naži).

Visa pētītajā pils pagalma daļa konstatējams, ka

boja gājušo celtņu degumi nav novākti, rajons nolīdzināts,

ēku apakšējās daļas piepildītas ar tiem materiāliem, kas

iegūti, nojaucot boja gājušo celtņu sienu augšdaļas.

Divās sezonās lielu darba apjomu ekspedīcija veica

ari pilskalna rietumu nogāzē, kur pabeidza dienvidos no

pusapaļā torņa 1985. g. aizsākto nogāzes nogulu griezumu

(laukums R-D I). Tur noņēma divu apbūves kārtu guļbūvju pa-

liekas - guļbūvē celtu ēku apakšējos vainagus. To pakšu vei-

dojuma konstatēti iecirtumi apakšējos baļķos. Ēku celšanai

izmantoti skujkoki (% ap 0,15-0,20 m). Zem celtnēm konstatēja

nogāzi sedzošus koku klāstus, kas tāpat veidoti no

0,15-0,20 m diametra apaļkokiem. Klāstu koki likti perpendi-

kulāri celtņu sienām. Klāsti nogāzē veidoti, lai mazinātu

tas slīpumu un radītu celtnēm horizontālu pamatu, arī lai

novērstu mitrumu.

Pēc visa kultūrslāņa norakšanas šī laukuma profi-

los labi iezīmējās nogāzi sedzošo nogulu raksturs, to kārtas.

Virs gaišās pamatsmilts krasi izdalījās ap 1,2 m biezs, in-

tensīvi melnas zemes slānis, t.i., ar organiskam vielām bagā-

tais 12.-13. gs. kultūrslānis. Laukuma rietumu galā tajā

iezīmējās ap 1 m plats nogāzes nostiprināšanai liktu akmeņu

krāvums. Šim slānim pāri klajās ap 0,5 m bieza intensīvi

melnas zemes kārta, kurā liels sīku mālzemes piciņu ieslē-

gums. Šīs zemes kārta nogāzes virziena sniedzās tikai līdz

akmeņu krāvumam. Pāri melna kultūrslāņa raksturīgai zemei

klajās 0,3-0,5 m biezs sarkanā māla slānis, tad neliels trūdu

slanltis, virs tā zeme ar kaļķu piejaukumu (pils celšanas

laiks?). Augstāk - tumša mītņu zeme (pils laika kultūrslā-

nis?) un beidzot būvgružu v.c. atkritumu slānis.

Visā rietumu nogāzē, izlīdzinot nogulu līmeni,

veidoja tūristu taku, ar to daļēji sagatavojot pieminekli

eksponēšanai.

Rietumu nogāzē ap 26 m garuma atsedza mūra pils
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denāko rietumu aizsargsienu ar to balstošiem kontraforsiem,

turklāt konstatēja, ka ari senākās aizsargsistēmas pamati

celti, veidojot tajos arkas.

Konservācijai 1987. g. no jauna atraka ap 12 m

celtnes rietumu daļu. Šī celtne, liekas, ir Indriķa

Livonijas hronikā minētais 1214. g. celtais "^sj^llujnj.
Nozīmīgs ir arī darbs, ko ekspedīcija veic pils-

kalna nogāžu nostiprināšanai - veido zemes uzbērumus, lai

tādējādi novērstu noslīdējumus.

Atsegtie dažādie celtnieolbas objekti ir vērtīgi

pils būvvestures avoti, kā ari pamats pils kompleksa konser-

vācijas un restaurācijas darbu projektēšanai. Citu atradumu

pārraktajā zemes masā samēra maz. No 530 senlietu uzskaites

vienībām vairums saistās ar celtnieolbu (viras, pārliktņi,

logu apkalumi, naglas v.c). No darbarīkiem minami naži

(14. att.: 2, 3, 9, 10), dzirkles (14. att.: 1, 7), galodaa,

šujamadatas (15. att.: 7). Raksturīgi ir ieroči: uzmavas un

iedzltpa bultu gali, šķēpa gals (14. att.: 4-6, 11, 12),

arbaleta rieksts, bruņuplaksnes, musketes dakša (14. att.:

16), arī plienakmens un čuguna lielgabalu lodes. Atrasti

pakavi, pieši, seglu kāpšļi, iemauktu laužņi. Pils ikdienas

dzīvi raksturo slēdzenes, sprādzes, spēļu kauliņi, atslēgas

(15. att.: 1, 2, 6), kaula stabules, rokturi (15. att.: 3,

5i 14. att.: 13). Interesanta ir kaula plāksnīte ar iegra-

vētu sievietes figūru (15. att.: 4). No 13.-18. gs. atradu-

miem atzīmējami vēl precīzi nenosakāmi dzelzs priekšmeti,

kosmētikas trauciņš (14. att.: 14, 15), gredzeni, svina

plomba, vainaga akārda plāksne, riņķsakta (15. att.: 8-11,

17). No 12 iegūtajām monētām agrākās ir 13. gs. otrās puses

Hamburgas brakteāta un 14. gs. vidus Livonijas ordeņvalsts

Tallinas ārtigs. Pārsvarā iegūtas 16.-17. gs. monētas:

Rīgaa brivpilsetaa 1523. g. šiliņš, Zviedrijas karaļa

Gustava II Ādolfa 1635. g. Elbingaa trīspelhers, Jāņa Kazimira

Polijas šiliņš (1664. g.) v.c. 12.-13. gs. pirmās puses atra-

dumi ir bronzaa lentveida aprooea ar avergalvu galiem, naža

maksts apkalums, zvārgulis, plienakmens lejamveidne, dzelzs
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slīmests, miniatūrcirvltis (15. att.: 12-16, 18, 19), stikla

krelles, kaula vārpstas skriemelis v.c.

Rets atradums ir trīs no lavas gatavoti rokas dzir-

nu dzirnakmeņi, kas pēc atrašanas apstākļiem var būt datē-

jami ar 15. gs. beigām.

legūtas tikai mala ripas trauku lauskas, no kuram

ap 12% pieder pie t.s. akmensmasas keramikas. Liela skaita

atrasti sīki krāsns podiņu fragmenti (gan no portretpodiņiem

un podiņiem ar augu ornamentu, gan no podiņiem bez rotājuma).

Pārrokot būvgružu slāņus, konstatēts samērā daudz veselu un

fragmentāru klostertipa un mēles tipa (mazāk) jumta kārniņu.

Būvmateriālu kolekciju papildināja liela daudzumā atrastie

dažādu izmēru ķieģeļi, profilķiegeļi un ķieģeļi ar dzīvnieku

pēdu nospiedumiem (pēdķiegeļi).

R. Grāvere

ODONTOLOĢISKIE PĒTĪJUMI

KPFSR ZIEMEĻRIETUMOS UN

TO NOZĪME BALTU UN BALTIJAS SOMU

ETNISKĀS VĒSTURES IZPĒTĒ

Pēdējos gados visumā pabeigtā mūsdienu latviešu,
kā arī lietuviešu un igauņu odontologiska materiālaprimārā

izpēte ļauj turpmākajos šo tautu etnogenēzes pētījumos skaid-

rāk izvirzīt virkni jautājumu, kuru risināšanai nepieciešami

jauni salīdzināmie materiāli.

Tā, izvirzās jautājums, vai Kurzemes un Latgales

dienvidu daļas latviešu, ka arī lietuviešu vidū izdalītais

Viduseiropas odontologiskais tips, kas šajās teritorijās ne-

apšaubāmi saistāms ar baltu ciltīm, ir sastopams ari Krie-

vijas ziemeļrietumos un kāda ir tā izcelsme. Ne mazāk ak-

tuāls ir jautājums, vai zemgaļiem raksturīgais un Zemgales

latviešu vidū izdalītais ziemeļu graclla zobu kompleksa

dienvidu variants, kas zināmā mērā sasaucas ar V. Vaščajevas

starp ziemeļrietumu krieviem aprakstīto šī tipa paveidu, savā

sakotnū ir vienoti vai arī tie ir dažādas izcelsmes, un kā
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skaidrot to kompleksa esošas atsevišķās austrumu pazīmes.

Tikpat svarīgi ir noskaidrot, kā veidojies un cik

l;elu īpatsvaru ziemeļrietumu krievu grupās ieņem somu tau-

tām raksturīgais ziemeļu gracila odontologiska tipa klasis-

kais variants. Ka zināms, tā senāko formu pārstāv Latvijas

bronzas laikmeta iedzīvotāji (Ķivutkalns). Tāpat jāizpēta,

kādas ir šī tipa atšķirības starp lībiešiem un tām mūsdienu

krievu grupām, kuras ari var pieskaitīt pie šī tipa pārstāv-

jiem.

Tādējādi, ņemot vērā visu augstāk minēto problēmu

loku, kas atspoguļosies ari daudzsējumu darba "PSRS antro-

poloģija", kura divu sējumu sagatavošana iesaistīta ari Lat-

vijas PSR ZA Vēstures institūta Antropoloģijas laboratorija,
1986. g. rudeni un 1987. g. pavasari tika veikti odontolo-

giskie pētījumi Novgorodas (Čudovas, Soļcu, Parfinas, Holmas,

Boroviču raj., ka ari līmeņa piekrastes iedzīvotāju vidū),
Pleskavas (Sebežas, Opočkas, Ostrovas, Gdovas raj.), Ļeņin-

gradas (Kingisepas, Lubaņas, Tihvinas, Lodeinojes poļes

raj.), Kaļiņinas (Bologojes raj.) un Vologdas (Vitegras,

Sazonovas un Belozerskas raj.) apgabalos. Izpētītas 18 krievu

tautības pamatiedzīvotāju grupas, kopskaita 1534 cilvēki.

Kopa ar līdz šim izpētītajam (V. Vaščajeva) 10 grupām, zie-

meļrietumu krievu odontologiskais materiāls aptver 28 izlases

Zobu pazīmju variācija, ka ari to ģeogrāfiska mai-

nība ļauj ziemeļrietumu krievu vidū nodalīt visus līdz šim

Austrumeiropa pazīstamos odontologiskos tipus. Ta, Ziemeļ-

eiropas reliktais odontologiskais tips ar tam raksturīgo vi-

dēji zemu zobu sistēmas redukcijas līmeni un virkni austrumu

pazīmju īpaši spilgti parādās pie līmeņa rietumu piekrastes

iedzīvotajiem, ka arī pārstāvēts ģeogrāfiski samērā izolētas

krievu grupas Pleskavas ezera salas (N. Haldejeva 1986).

Viduseiropas odontologiska tipa komplekss ziemeļrietumu
krievu odontologiskaja materiālā sastopams visai reti. To

pārstāv tikai atsevišķas grupas Ļeņingradas (Luga) un Kaļiņi-
nas (Zapadnaja Dvina) apgabalos.

Vairuma izpētīto grupu dominē ziemeļu gracilais
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odontologiskais tips. Tomēr savā klasiskajā varianta, t.i.,

savienojot augstu zobu redukcijas līmeni ar izteiktu

austrumu pazīmju īpatsvaru, kur noteicoša loma pieder meta-

konlda liektajai krokai, tas sastopams visai reti --Novgo-

rodas apgabala ziemeļos (Čudova), bet galvenokārt Ļeņingra-

das apgabala un Vologdas apgabala Belozerskas izlasē - te-

ritorijās, kuras senatnē apdzīvoja somu ciltis.

Ziemeļrietumu krieviem vairāk raksturīgs cits

ziemeļu gracila odontologiska tipa paveids, tāpat samērā

augsti reducēts, taču savienojuma ar vienu, retāk vairākām

austrumu pazīmēm, līdzīgi ka tas ir vērojams Zemgales lat-

viešu zobu kompleksa. Tomēr pēdējiem šī pazīme ir metakonīda

liekta kroka, savukārt krievu grupās vairāk izplatīti

liekšķertipa priekšzobi. Minētas grupas vieno un no somiem

raksturīgā ziemeļu gracila odontologiska tipa klasiskā va-

rianta atšķir arī dažādu redukcijas kompleksa pazīmju sav-

starpēja biežuma attiecības. Kā zemgaļiem, tā arī daļai

ziemeļrietumu krievu (galvenokārt no Novgorodas apgabala)

starp augšējiem priekšzobiem biežāk vērojama sprauga (dia-

stēma), šī tipa klasiskā varianta pārstāvjiem kraudinga sa-

stopamība. Tādējādi, abus ziemeļu gracila odontologiska tipa

pārstāvjus atšķir dažāds eiropeldais pamats, uz kura tie

veidojušies, pirmajā gadījumā masīvais šaursejainais antro-

poloģiskais tips, otrajā - gracilais šaursejainais tips.

9.-14. gs. slāvu kraniologisko kolekciju odontolo-

giska materiāla izpēte liecina, ka šis ciltis pārstāv dažādi

odontologiskie tipi. Krivičiem raksturīgais zobu komplekss,

kas visuma pārstāv Viduseiropas odontologisko tipu, vislie-

lāko līdzību uzrada ar 8.-14. gs. latgaļiem no Vidzemes un

Latgales, bet atšķiras (gan viena tipa robežās) no Lejas-

bitēnu un 1. g. t, Lietuvas iedzīvotājiem. Tas vedina domāt,

ka 9.-14. gs. krivičiem raksturīgais zobu komplekss, tāpat

kā tas ir vēlajiem latgaļiem, ir zināmas metisācijas rezul-

tāts, par ko liecina kaut arī neizteikta, tomēr vērojama

austrumu pazīmju klātbūtne.

9.-14. gs. slovēņiem piemītošais odontologiskais
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tips tāpat ietver sevī vairākas austrumu kompleksa pazīmes,

taču savienojuma jau ar citu, gracilāku eiropeīdo komponentu.

Turklāt slovēņi no t.s. votu ieplakas Ļeņingradas apgabala

pārstāv votiem senatnē raksturīgo Ziemeļeiropas relikto odon-

tologisko tipu. To apstiprina arī 16. gs. votu (Valgovicas

kapulauks Ižoras plato) zobu materiāls. Kopuma visas

9.-14. gs. slavu uzkalniņu kraniologiskas sērijas atspoguļo

vairāku etnisko komponentu mijiedarbību.

13.-15 gs. slavu-somu uzkalniņi no Ižoras plato

teritorijas pārstāv ziemeļu gracila odontologiska tipa kla-

sisko variantu, kas acīmredzot bijis raksturīgs ižoru cil-

tīm. Līdzīgs zobu komplekss vieno senas Ladogas iedzīvotājus

un lībiešus.

Līdz ar to jaunizpetltais ziemeļrietumu krievu,

ka arī 9.-14. gs. slāvu odontologiskais materiāls pagaidām

noliedz "tīra" - slāvu ciltīm vien piemītoša zobu kompleksa

pastāvēšanu senatnē. Tas vairāk apliecina sarežģītu, etniski

daudzslāņainu senkrievu tautības veidošanās procesu, kurā

bez slāviem nenoliedzama loma bija gan dažādam baltu, gan

somu ciltīm. No otras puses, gan mūsdienu ziemeļrietumu krie-

vu, gan slavu odontologiskais materiāls sniedz jaunas iespē-

jas arī baltu un Baltijas somu etniskās vēstures skaidrošana.

Vispirms tas ļauj skaidrāk norobežot baltu un somu cilšu iz-

platības areālus senatnē, ka arī pievērsties ne tikai šo

cilšu arējai antropoloģiskai diferenciācijai, bet arī iekšē-

jai.

N. Jefimova

PĒTĪJUMI JANOMOLES ARHEOLOĢISKAJĀ KOMPLEKSĀ UN

AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI VALMIERAS VECPILSĒTĀ

1986. un 1987. gadā Vēstures institūta Janomoles

ekspedīcija turpināja Janomoles uzkalniņu kapulauka un apmet-

nes pētījumus Daugavpils raj. Salienas c. (Daugavas kreisajā

krastā).

Darbi tika veikti II (centrālajā) grupā kapulauka
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austrumu daļa. Izpētīti pieci uzkalniņu uzbērumi. Apaļie uz-

kalniņi (37.-39.) pētīti plaša kopēja laukuma: 37. uzkalniņa
diametrs 5 m, augstums 0,4-0,5 m, 38. un 39. uzkalniņa
diametrs 8,5-9,5 m, augstums 0,7-1,0 m. Šie uzbērumi pieder
pie pirmā veida kapulauka uzkalniņiem. Katrā uzkalniņa bija

pa vienam apbedījumam. Kalcinētie kauli izbērti uz jau gata-

va uzkalniņa virsmas, tie atrasti uzreiz zem velēnas kārtas.
Bēru laukumiņi pelēcīgi ogļainu smilšu plankumu

veida bija izvietoti uz smilšainiem pabērumiem. 37. uzkalni-

ņa pabēruma nogāzēs konstatēts mala slānis un grāvīša palie-
kas. Visi apbedījumi bija bez kapa inventāra.

Sešu uzkalniņu rinda gar nelielas gravas malu tika

izpētīti iegarenie 33. un 40. uzkalniņš. 40. uzkalniņš iz-

rakts 1986. g. (izmēri 9,8x7,0 m, augstums 0,9-1 m). Uzbē-

ruma centra 0,6 m dziļuma konstatētas bēru laukumiņa izde-

dzināšanas paliekas. Tas izdalījās ka četrstūrains

2,3x2,7 m liels, pelēcīgi ogļains plankums, biezums līdz

0,04 m. Zem bēru laukumiņa atklāts līdz 0,4 m augsts smil-
šains pabērums. Apbedījums šaja uzkalniņa netika atrasts.
lespējams, ka tas izskaidrojams ar uzkalniņa virsmas stipru
bojāšanu meža izciršanas gaita. Īpašu interesi izraisa

33. uzkalniņš ar varbūtējiem četriem apbedījumiem. Uzkalniņš
iegarens, 12,5x8,0 m liels, augstums līdz 1,45-1,7 m, orien-
tēts ziemeļziemeļrietumu-dienviddienvidaustrumu virziena.
No uzbēruma austrumziemeļaustrumu puses konstatēta vaļņveida
uzeja. 5 m gara, 3-4 m plata uzkalniņa atsegti divi bēru

laukumiņi: viens, apaļas formas, uzbēruma centrālajā daļa,
otrs - novirzīts uzkalniņa ziemeļu mala, ta formu neizdevās
precizēt uzbērumu cauraugošo priežu sakņu dēļ. Šķiet, ka uz-

bēruma dienvidu daļai apkārt bija sekls grāvītis 0,8-1 m pla-
tuma, līdz 0,5 m dziļuma. Grāvīša pildījumā konstatēta humu-

sēta smilts, mala piciņas un augšēja daļa pelnu un ogļu slā-
nlši.

Uzkalniņa dienvidaustrumu sektora nomale nenoteik-
tas formas ogļu, pelnu un apdedzinātu mālu plankumi pārklāj
uzbēruma nogāzi, pārsedzot ari grāvīti, šinī rajonā atklāti
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divi apbedījumi. 1. apbedījuma kalcinētie kauliņi neliela

daudzuma izbērti ovālajā sārta vieta. Sārta izmēri

1,90x0,85 m, biezums 0,05 m. Gar sārta garāko asi izvietoti

trīs granītakmeņi ar uguns patinu. Zem sārta vērojams

1-2 mm biezs apdedzināta māla slanltis. Šāds paņēmiens ļoti

raksturīgs Smoļenskas un Polockas garajiem uzkalniņiem. Sār-

ta ogļu slāni atrastas pilnīgi sairušas dzeltena stikla

krellītes pēdas.

Uz ziemeļziemeļrietumiem no 1. apbedījuma atsegta

2. apbedījums, kura uzbūve izraisa īpašu interesi. Kalcinē-

tie kauli ir ļoti slikti saglabājušies, pēc sadedzināšanas

ārpus uzkalniņa kopā ar bēru ugunskura oglēm un žagariem tie

iebērti 0,28 m dziļā bedrītē (% 0,35 m). Bedres sienas pār-

klātas ar 1-2 mm biezu Šķidro mālu kārtiņu. Gar bedres malu

vertikāli novietoti.ls-20 cm lieli šķeltie granltakmeņi.

Apbedījuma bedre pārklāta ar divās kārtas režgveida liktiem

baļķlšiem (% m), pēc tam virsū uzliktas trīs granīta

plāksnes (35-40x20-30 cm). Bēru ugunskura paliekas kopā ar

kauliem bija iebērtas bedrē vēl degošas. Par to liecina ap-

dedzināts māls un smiltis apbedījuma bedres sienās, ka ari

pārogļojušies pārseguma baļķlši. Apbedījums bija bez kapa

inventāra. Aprakstītais uzkalniņš pēc apbedīšanas paražām

kopuma iekļaujas garo uzkalniņu kultūras pieminekļu loka,

tomēr analoģijas 2. apbedījumam garajos uzkalniņos mums nav

zināmas. lespējams, ka aprakstītā apbedījuma rituālā atspo-

guļojas hronoloģiski agrāko periodu apbedīšanas paražas.

Janomoles apmetne situēta Daugavas krasta 780 m

attālumā uz augšu no kapulauka II grupas. 1986. un 1987. ga-

-2*
dā tika izpētīta 400 m liela platība. legūta 51 senlieta un

1335 mala trauku lauskas.

Apmetnes mītņu slānis līdz 0,5 m biezs, gandrīz

pilnīgi noarts. Neskartās daļas biezums apmēram 0,2 m virs

pamatzemes. Slānis ir smilšains, brūna krāsā, ļoti irdens,

tāpēc celtniecības paliekas praktiski nav saglabājušas. Pamat

zemes līmeni atrada divu mala pavardu klonu paliekas. Konsta-

tēja ari dažas stabu bedru vietas, kuru diametrs līdz 0,1 m.
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Tas ļauj domāt, ka apmetnē atradušās dažas stabu celtnes, to

skaitā ari apaļa slieteņa tipa celtne. Interesanti, ka nekā-

das iedziļinātu celtņu pazīmes nav atrastas. Apmetnes apdzī-

votībā izšķirami divi laikposmi: vēlais - 16.-17. gs., to

datē Jāņa Kazimira Polijas un Lietuvas šiliņš (boratinka)

(17. gs. 60. gadi, noteica T. Berga), plakans, smalki dari-

nāts bronzas krustiņš ar slāvu uzrakstu un dzelzs šujamadatu

atradumi. Nelielā skaita iegūta arī viduslaiku vāpētā kera-

mika. Dzelzs laivas kniedes un griezta stikla zīlītes atra-

dums ļauj apmetnes agrāko apdzīvotības posmu attiecināt uz

laiku ne vēlāku par 10. gadsimtu. Šāds datējums atbilst arī

iegūtas keramikas sastāvam: atrasta vēlā bezripas gluda kera-

mika, kā ari agrās ripas keramikas lauskas, daļa trauku da-

rināta ar roku un pielabota uz ripas.

Vēstures institūta Valmieras ekspedīcija 1987. g.

no 20. maija līdz 3. jūlijam veica arheoloģiskus izrakumus

Valmieras vecpilsētas teritorijā sakara ar siltumtrases būv-

darbiem. Izrakumu laukums tika iemērīts tieši siltumtrases

vietā, gar Ļeņina ielu līdz Padomju ielas stūrim. Izpētīta

153 m liela platība. Spriežot pēc senās Valmieras plāniem,

šajā vieta bijusi 17.-19. gs. apbūve, kura pilnīgi izpostīta

Liela Tēvijas kara laika. Izrakumu laukuma ziemeļaustrumu

daļa atradusies trīsstāvu komercskolas mūra ēka, pārējas

celtnes bijušas koka ar masīviem pamatiem un pagrabtelpām.

Pēc kara māju drupas tika nolīdzinātas, klāt vēl pievesti

būvgruži, lai izlīdzinātu laukumu. Ar to izskaidrojama kul-

tūrslāņa pilnīga sajaukšana. Jāņem vēra arī, ka viduslaiku

slānis tika iznīcināts jau 17.-18. gs., ielu apbūvējot. Izra-

kumu laukuma centrālajā daļa kultūrslāņa biezums sasniedza

2,9-3 m. Izrakumu gaita izdevās precizēt ielas izvietojumu

un pilsētas plānojumu 17.-18. gadsimta. No agrākajiem atradu-

miem var minēt akmensmasas krūku fragmentus un lielā daudzuma

atrastos holandiešu fajansa pīpīšu fragmentus (152), vapētas

mala trauku lauskas (127).

Tas ļauj attiecināt šī vecpilsētas rajona apdzīvo-

tības sakumu uz laiku ne agrāku par 17. gadsimtu.



I. Kuniga

KRISTAPIŅU KAPULAUKS

Latvijas PSR Vēstures muzeja organizēta arheolo-

ģiska ekspedīcija 1986. un 1987. g. (kopa divus mēnešus)

turpināja aizsardzības izrakumus Preiļu raj. Rušonu c. eso-

šajā Kristapiņu kapulauka. Izrakumos piedalījās Rīgas

Pionieru un skolēnu pils Arheoloģijas pulcina biedri.

Viens izrakumu laukums (45 m ) tika iemērīts kapu-

lauka dienvidrietumu gala. Šī teritorija iekļāvās 1970. g.

postījumu rajonā. Kapulauka centrālo un ziemeļu daļu Lubānu

māju saimnieks bija uzaris un tur ierīkojis sakņu dārzu.Bija

skarta ari senvietas neizpētītā daļa, tādēļ seklāk ieraktie

apbedījumi (4?) tikuši nopostīti. Plašāki pētījumi veikti

kapulauka ziemeļaustrumu daļā (192 kas ari tiek saim-

nieciski izmantota.
2

Pavisam, izpētot 237 m lielu zemes platību, at-

klāti 48 skeletkapi un 1 ugunskaps (254.-302.). Pēc velēnas

noņemšanas apkārtējā zemē labi iezīmējās kā tumšākas zemes

kapu bedres, tā ari postījumi (meliorācijas grāvis, aizbēr-

tas mazākas grantsbedres). Kapu bedres bija 160-240 cm ga-

ras, līdz 75 cm platas. Skeletu kauli atsedzās 35-110 cm

dziļuma. (Ļoti slikti saglabājušies - stipri izdēdējuši,

fragmentāri.) levērota mirušo apbedīšana rindās (4). Starp

tām bija 70-150 cm liela atstarpe. Konstatēti gadījumi, kad,

ierokot vēlākus apbedījumus, daļēji traucēti agrākie:

264.-272., 260.-269., 281.-289. kaps. Pamatos bija ievērota

latgaļu vīriešu un sieviešu kapu pretēja orientācija: vīrie-

ši apbedīti ar galvu uz A, ZA, DA, izņēmums bija 288. kaps

(12. gs.), kur mirušais guldīts ar galvu uz ZR. Sievietes

apbedītas ar galvu uz R, DR, ZR, bet 254. kapā apglabātā

(ap 1200. g.) -ar galvu uz A, 276. kapā (12. gs.) -ar gal-

vu uz ZA. Kapulauka dienvidrietumu gala atklāti 12. gs. beigu

posma un 13. gs. skeletkapi, ziemeļaustrumu daļa pārsvarā

bija 10.-11. gs. apbedījumi, ziemeļrietumu gala tos pārklāja
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12. ga. skeletkapi.

Visiem apbedījumiem līdzi dotas kapu piedevas. Vl-

rienu kapiem raksturīgi īsie, platie vienasmens naži,

uzmavas un iedzītņa šķēpu gali, šaurasmens, platasmena un

āvas tipa cirvji, zirgu iemauktu laužņi, zvani, šķiļamdzel-

zis, ādas jostas ar bronzas apkalumiem, vilnas auduma rok-

auti ar bronzas stlpiņu rotājumu, bronzas pītās važiņaa,

karavīra aproces, aproces ar zvērgalvu un puslodveida ga-

liem, spirālgredzeni, gredzeni ar vidusplāksnīti un gredzeni

ar vītu paplašinātu priekšpusi, pakavsaktas.

Pārējo apbedījumu vidū atzīmējams 280. vīrieša

skeletkaps (ap 1000. g.) (16. att.: 1), kura uz apbedīta ro-

kam liktaa pa divām bronzas aprocēm - ar griezuma noapaļotu

sešskaldņu un trīsstūrveida loku un apaļiem galiem, uz krei-

sas rokas rokauts, uz labās - rokas aptinums, divos pirkstos

bronzas spirālgredzeni no griezuma apaļas un segmentveida

stieples, uz krūtīm vidēja lieluma bronzas pakavsakta ar at-

rotītiem galiem un griezuma trīsstūrveida loku, pie laba

ceļgala dzelzs šaurasmens cirvis, pēdu rajona trīsposmu

laužņi, aiz tiem uzmavas šķēpa gals ar slaidu griezumā romb-

veida lapu. Rets atradums ir pie labajiem sāniem liktais

dzelzs divasmens zobens. Taa gulēja koka makstī ar ažūru

bronzaa uzgali (16. att.: 2). Kopējais garums ap 93 cm. Zo-

bena roktura pogu un šķēršus rota ģeometrisks ornaments, kas

iegūts, iestrādājot sudraba un krāsainā metāla joslas. Rok-

tura tverama daļa aptīta ar rievotu bronzas skārda lenti

(16. att.: 3). Pēc norvēģu pētnieka J. Petersena atzinuma,

tas pieskaitāms pie V tipa. Parasti šī tipa zobenu asmeņos

sastopami uzraksti.

Sieviešu apbedījumos atrasti villaiņu fragmenti,

bronzas spirālīšu lentveida un grīstes vainagi, bronzas gre-

dzenu kaklarotas, kaklariņķi ar noplacinātiem, četrskaldņu,

cilpu un koniskiem galiem, aproces ar doblem paplašinātiem un

segmentveida griezuma galiem, spirālaproces, manšetaproces,

pakavsaktas, dzelzs īleni, sirpji, māla un šīfera vārpstas

skriemeļi.
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16. att.
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Spriežot pēc pašreizējiem atradumiem, Kristapiņu

kapulauka apbedīti latgaļi laika no 8. līdz 13. gadsimtam.

Apmetnes kultūrslānis senvietas dienvidrietumu gala

netika konstatēts. Kapulauka ziemeļaustrumu daļā tas izpos-

tīts, veicot zemes darbus un ierokot vēlākos apbedījumus.

Melna mītņu zeme atsedzās kapu bedru pildījumos. Kapu bedrēs

atrastās bezripas keramikas mala trauku lauskas, akmens kal-

ti un cirvja fragments raksturīgi 1. g. t. p. m. ē. beigām.

Dzelzs makšķerāķi, pincete, pieši un stopa sakta ar atliekto

pēdu pieskaitāmi m. ē. 5. un 6. gadsimtam.

Apmetne bijusi apdzīvota laikposma no 1. g. t. p.

m. ē. beigām līdz m. ē. 1. g. t. vidum.

I. Loze

ARHEOLOĢISKĀS EKSPEDĪCIJAS DARBS

KRĀSLAVAS RAJONA PIEDRUJAS CIEMĀ

Ekspedīcija laika no 1987. g. 10. jūlija līdz

6. augustam veica izrakumus Stremku švīkātās keramikas

apmetnē, kas atradās Daugavas labā krasta trešajā virspalu

terasē pie nelielas upītes ietekas Daugava. Apmetni atklājis

M. Atgāzis 1971. g. projektējamas Daugavpils HES applūdina-

juma zonas teritorijā apzināšanas ekspedīcijas laika (vad.

J. Graudonis).

Pētījumi veikti Daugavas krasta tieša tuvuma, kur

kultūrslānis saglabājies 100 nr*liela platība.
2

Izpētīts izrakumu laukums 90 m liela platība, kas

bija orientēts ziemeļu-dienvidu virziena, perpendikulāri

Daugavas krastam.

Pieminekļa stratigrāfija šāda: zem aramkārtas, ku-

ras biezums apmetnes nogāzes teritorijā sasniedza 0,5-0,7 m,

atradās melns ogļains pavarda slānis ar degušu akmeņu šķem-
bām. Šī slāņa biezums nogāzes augšēja daļa sasniedza

0,4-0,5 m. Pētīta laukuma lejasdaļa iezīmējās lielas pavarda

vietas paliekas, turklāt pavarda vieta intensīvi melnais kul-
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tūrslānis atradās 0,80-1,05 m dziļtmiā,skaitot no zemes

virskārtas, un sasniedza 1 m biezumu.

p
Pavarda slāņa izplatība novērota 30 m lielā pla-

tība, kas liecina par atkārtotu pavarda atjaunošanu un iz-

mantošanu atklātajā celtnē, kurai diemžēl neizdevās izsekot

pamata kontūras, jo dzeltenajā smilti nebija saskatāmas stabu

vietas.

Pavarda vietu griezumi dienvidu-ziemeļu un

austrumu-rietumu virziena uzradīja viendabīgu ainu: vienmē-

rīgu intensīvi melnā kultūrslāņa izplatību bez pārtraukumiem.

Pavarda akmeņi speciālu konstrukciju neveidoja, tie bija

vienmērīgi izkaisīti kultūrslāni, tikai dažviet koncentrējo-

ties vienkopus.

Intensīvi melna kultūrslāņa biezums pakāpeniski

samazinājās ziemeļu virziena, nogāzei piekļaujoties pie ap-

metnes centrālās daļas, kur diemžēl kultūrslānis bija iz-

postīts. Daugavas pusē intensīvi melno pavarda akmeņaino

slāni nomainīja rūsganas krāsas smilšmāls, kura nekādi atra-

dumi netika konstatēti.

Izrakumu gaita savāktas 680 bezripas keramikas

lauskas, no kurām 320 pieder pie švīkatas un 360 - pie glu-

das virsmas keramikas. Starp atrastajām švīkatas keramikas

podu malām ir atsevišķi eksemplāri ar lauztu, ka arī ar pil-

nīgi taisnu vai S veida profilu. Tas liecina, ka apmetnes ma-

teriālā pārstāvētas trīs galvenās trauku formas: podveida,

ar taisnām malām un ar krasu lauzumu trauka augšdaļa. Pēdē-

jas formas švikata keramika raksturīga Latvijas dienvid-

austrumu daļai (Dignājas pilskalns), Lietuvai (šeit ta

raksturīga visai republikas teritorijai) un Baltkrievijas

rietumu daļai.

Apmetne atrasts viens varbūtējs dzelzs priekšmets.

Tā ka Lietuvas teritorija švīkatas keramikas trauki

ar krasu lauzumu augšdaļā ir raksturīgi 1. g. t. p. m. ē.

pēdējiem gadsimtiem un mūsu ēras 1. g. t. pašam sākumam,

Stremku apmetni var attiecināt tieši uz šo laiku, resp., agro

dzelzs laikmetu.
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Laika no 1986. g. 6. jūlija līdz 16. augustam (ar

pārtraukumiem), ka ari 1987. g. 6. jūlija ekspedīcija veica

izrakumus Koškovcu viduslaiku apmetnē, kas situēta 0,3-0,4 km

attāluma no robežstūra un Daugavā ieplūstošās Rosīcas upes

(Latvijas PSR un Baltkrievijas PRS robežas). Apmetnes kultūr-

slānis atklāts grants karjera atsegumā 1983. g. 21. maijā,

šajā paša gada izdarīti pirmie pārbaudes izrakumi. 1987. gada

veikti izrakumi divos laukumos grants karjera dienvidu mala,
2

atsedzot 38 m lielu platību. Saja rajonā konstatēts inten-

sīvi melns pavarda slānis ar pavarda akmeņiem. Pēdējie vie-

tām stipri sadrupuši. Pavarda vietu paliekās atklāta arī koka

ogļu klātbūtne, kā arī ripas keramikas lauskas.

Pētītajā izrakumu laukuma (I) konstatētas divas

atsevišķas labi izteiktas pavarda vietas. Pirmā no tam -

akmeņu koncentrācijas vieta - situēta laukuma rietumu daļā

5 m gara un 1,5 m platā joslā. Šeit pavarda pildījuma starp

blīvi izvietotiem pavarda akmeņiem bez keramikas atrasts

dzelzs nazītis, slīpakmens fragments, Volīnijas sārta slā-

nekļa vērpjamās vārpstas skriemelis. Pavarda akmeņi likti uz

speciāli veidota bruģa virs pamatzemes grants kārtas. Otra

pavarda vieta iezīmējās tumša, intensīvi melna plankuma veida

ar pavarda akmeņiem, kas tāpat atradās virs pamatakmeņu bru-

ģa (celtnes grīda?).

Rajona starp abiem pavardiem ziemeļu-dienvidu vir-

ziena bruģa līmeni atradās šķeltu (ugunī nebijušu) laukakmeņu

klajums brūnajā smilšmāla slānī. 1987. gada izrakumos noskaid-

rojās, ka šajā vieta rakta speciāla ziemeļu-dienvidu virziena

orientēta 0,80 m plata un 0,45 m dziļa bedre, kas saturēja

kāda dzīvnieka kaulus (pēdējie nebija izvietoti anatomiskā

kartībā) un, spriežot pēc blīva, speciāli veidota šķelto

laukakmeņu klajuma, attiecas uz laiku, kad būvēti iepriekš

minētie pavardi.

lespējams, ka izrakumu laukuma dienvidaustrumu

daļa atradies ēkas stūris, ka varētu spriest pēc laukakmeņiem
veidota apļa, kas konstatēts 0,8 m platumā un 1,4 m garuma.

Atklāta izrakumu laukuma platība 20,5 bruģa
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platība 16,5 m^.

Otrs izrakumu laukums (6x2,5-3 m) atradās uz

austrumiem no pirmā. Arī šeit konstatēts akmeņu bruģis, virs

kura savāktas ripas keramikas lauskas.

lespējams, ka Koškovcu apmetnē nodalāmi divi ap-

dzīvotības periodi.

legūtie 1234 ripas keramikas fragmenti, Volinijas

sārtā slānekļa vērpjamās vārpstas skriemelis, dzelzs rot-

adata, dzelzs skava, dzelzs naži liecina par apmetnes apdzī-

votību 14.-16. gadsimtā.

Koškovcu viduslaiku kapulauka teritorijā, kas bija

situēts uz ziemeļrietumiem no pētītās apmetnes paliekam,

80-100 m plata un 50-60 m garā josla (aramzemes zona) sa-

vākts 30 ripas keramikas lausku.

Gorbačovas viduslaiku apmetnē, kas atrodas samēra

zema Daugavas labā krasta terasē uz dienvidaustrumiem no

V. Makņas mājām, Piedrujas-Koškovcu ceļa labajā pusē, laika

no 1986. g. 22. jūlija līdz 17. augustam un no 1987. g.

9. jūlija līdz 3. augustam (ar pārtraukumiem) izpētīta
2

286 m liela platība. Apmetnes kultūrslānis atklāts 1983. g.

21. maija, pārstaigājot aramzemes teritoriju. Aramzemes bie-

zums 0,22-0,25 m. Neskartā kultūrslāņa biezums 1,5 m.

Izrakumu gaita konstatēta kādas ēkas pavarda

vieta, kas iezīmējās neskarta kultūrslāņa virsma ar ogļainu

struktūru un šķeltiem pavarda akmeņiem, kas bija izklaidus

izvietoti (aptuveni 20 liela platībā).

Izrakumos atsegtas divu gandrīz paralēli izvietotu,

ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virziena orientētu grāvīšu

vietas. Pirmā grāvīša vieta izrakumu laukuma ziemeļrietumu

daļā izsekota 18,60 m garumā. Grāvīša platums 0,3-0,4 m,

dziļums 0,45 m. Grāvīša malas robotas. Izdevās konstatēt trīs

labi izteiktas stabu vietas (resp., to paliekas) grāvīša vi-

dusdaļā, kas liecina, ka grāvītis rakts stāvkoku konstrukci-

jas (sētas?) nostiprināšanai. Šī grāvīša tieša tuvuma, ra-

jona starp abiem grāvīšiem, atsegtas kādas ēkas pakša salai-

duma vietas paliekas (dēļu vai baļķu pēdu veida).
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Otrais grāvītis, kas atradās 3-8 m uz Daugavas

pusi no pirmā grāvīša, bija mazāk intensīvi izteikts. Ta

dziļums nepārsniedza 0,15 m, saglabājot to pašu platumu -

0,3-0,4 m.

1,5 m uz ziemeļiem no pirmā grāvīša, kura kontū-

ras iezīmējās pelēcīgas krāsas joslas veida, konstatētas

2
pavarda vietas paliekas 5 m liela joslā, kas bija vērojamas

ogļainu plankumu, māla piciņu un sabirzušu akmeņu veida ne-

skartajā kultūrslāņa virsmā 0,28-0,30 m dziļuma zem aram-

zemes.

Pētāmajā apmetnē atsegtas celtniecības paliekas -

stāvkoku aizsargkonstrukcijas (sētas?), pavarda vietas, ka

arī ēkas pakša salaiduma vieta - liecina par intensīvi iz-

mantotu apbūves platību attiecīgajā apmetnē, norobežojot

blīvi apbūvēto teritoriju no apkārtnes. lespējams, ka arī

šaja apmetnē ir konstatējami divi apbūves periodi, uz ko no-

rāda atsegto grāvīšu dažādais dziļums.

legūtas senlietas - dzelzs naži, naglas, iedzītnis,

spieķadatas galvas fragments, metāla karotes fragments,

bronzas jostassprādze, kā arī ripas keramika (1203 frag-

menti) un vapētā keramika (22 fragmenti) - liecina par ap-

metnes apdzīvotību 16. gs. vai pat 17. gs. sakumā.

Mezolītam raksturīgu nažveida plāksnīšu un kasīkļa

skaidu atradumi vedina domāt, ka Gorbačovas viduslaiku ap-

metne situēta kādas postītas mezolīta apmetnes teritorijas

tuvuma - krama rīki iegūti aramzemē (pārvietoti), bet dažas

skaidas atrastas pamatzemes virsma.

B. Mežale

FOLKLORAS UN ARHEOLOĢIJAS

SASKARES PUNKTI

AKMENS FUNKCIJU IZPĒTĒ

Tēla izvēle 9aistas ar ta īpatnējo izmantojumu

tautasdziesmu materiālā. Spriežot pēc tēlu attiecību likum-

sakarībām, dziesmu satura izprotamības, resp., neizprotami-
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bas, pakāpes v.c. pazīmēm, var secināt, ka dziesmas, kurās

akmenim ieradīta īpaša stabila vieta teksta struktūrā, bieži

vien ietver ļoti senas cilmes priekšstatus.

Vārds akmens nāk no indoeiropiešu pirmvalodas,

izteiktas arī domas par šī vārda nostrātisko cilmi

(V. Illičs-Svitičs).

Pētījuma uzdevums ir atsegt akmens tēla poētiskā

interpretējuma saiknes ar reālo izmantojumu apbedīšanas tra-

dīcijās.

Izpētei galvenokārt pakļauta konkrēta dziesmu gru-

pa, kas saistās ar akmens poētiska tēla izmantojumu apbedī-

šanas tradīciju dziesmas (Latvju Dainas 27 302-27 895). Tie-

šai izpētei noder divi latviešu tautasdziesmu tipi

(LD 27 333 i27 588) ar akmens tēla izmantojumu 26 tekstos,

bet kopuma motīva apskata pētīti 15 dziesmu tipi ar

180 tekstiem.

Pētījuma izmantota konstanto motīvu analīzes

metode: apskatītas iespējami visas gan ar konkrēto motīvu

saistītas dziesmas (parasti 1.-2. rindas apjomā), gan arī

tādas, kas var sniegt kādu papildinformāciju meklējamo kop-

sakarību noteikšanā akmens tēla izpētē, ka arī to tēlu iz-

pētē, kuri adekvāta poētiska konstrukcija lielākā vai mazākā

mērā spējīgi funkcionēt paralēli tādā paša vai ļoti līdzīgā

konteksta.

rētāmā dziesma:

Sviežu cirvi, veļ' akmeni

Savā kapa vietiņā:

Lai rūst cirvis, pel akmenis,

Neka manis augumiņš. LD 27 333, 1

Lai izprastu darbības motivāciju un senos priekš-

status, kas ar to saistās, nepieciešams ieskats saturā līdzi

gos tekstos, resp., ieskats motīva dziļstruktūrā.

Apskatot adekvāta teksta pozīcijā lietotos akmens

paralēltēlus, izdalāma tēlu virkne, kas saistāma ar koku:

bērza klucis// veci koki// bērza sieksta// koks// bērza

bluķis:
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Metu koku, met' akmini. LD 27 588, 2

Es ievēlu bērza kluci. LD 27 333; 2. v. - bluķi
Veci koki izpraulejši. LD 27 675,5

Bērza sieksta sapuvusi. LD 27 675

Citu dziesmu saturs ļauj izsecināt izmantojuma

nolūku:

Bērza sieksta sapuvusi,

Tāsis vien palikušas;

Nomirt bija, sapūt bija,

Vārdiņam še palikt. LD 27 675

Tātad škīruma funkcija: tiek šķirti cilvēks kā miesīga būtne

un viņa vārds, piemiņa par viņu v. tml. Sintaktisko paralēļu

kopsavilkumā redzams, ka bērza sieksta// veci koki ir para-

lēlēs ar cilvēka augumu, bet tāss ar cilvēka vārdu vai valo-

du; šīs paralēles savukārt veido pretstatus: sieksta sa-

pūst -
tāss saglabājas ilgāk; cilvēka miesa satrūd - viņa

vārds, valoda, piemiņa par viņu paliek.

Arī arheoloģiskais materiāls (9.-12. gs.) liecina,

ka bērza tāsis un egles mizas Izmantotas ka būvmateriāls,

izklājot kapa vietu un apklājot mirušo, resp., zārka nozīmē

(J. Apaļa pētījumi Drabešu Liepiņu kapulauka). Te varētu būt

arī sakarības ar bluķa zārku izmantojumu; arī klucim varētu

būt simboliskas sakarības ar bluķa zārku.

Pretstatu izmantošana (sapūšana : ilga pastāvē-

šana) vieniem un tiem pašiem funkcionāliem paralēlteliem

ļauj būt arī par ilĶas pastāvēšanas idejas paudējiem, tiem

ir maģiska funkcija, simbolizējot ilĶuma. mūžlĶuma ideju.

Vispilnīgāk tas redzams akmens poētiskajā izmantojuma.

Apskatāmajā dziesmu grupa akmens // cirvja// bērza

kluča//bluķa//bērza siekstas poētiskajam un reālajam izman-

tojumam latviešu tautas tradīcijās ir izteikti maģisks

raksturs, tas vērsts noteikta nolūkā:

Lai rūst cirvis, pel akmenis

Nekā manis augumiņš. LD 27 333,1

Minētie tēli paši simbolizē ilgu pastāvēšanu, to ar noteiktas

maģiskas darbības palīdzību mēģināja pārnest arī uz cilvēku,
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ta vēloties panākt ilgāku dzīvošanu.

Arheoloģiskie dati sniedz liecības par šiem poē-

tiskajiem tēliem adekvātu priekšmetu izmantojumu apbedīša-

nas tradīcijās. Cirvis ka izplatītākais darbarīks un kaujas

ierocis kopš seniem laikiem ir viena no populārākajām piede-

vām kapu inventārā. Ir simboliski apbedījumi, kuros atrasti

tikai cirvji, akmeni (J. Apaļa un Z. Apaļas Araišu arheolo-

ģiskās ekspedīcijas izrakumi 1972. g., datējami ar 1.-4. gs.

vai pat bērza klucis (V. Urtana referāts K. Baronam veltī-

tajā folkloras konferencē 1983. g. 31. okt.).

Domu par ziedojumiem, arī kapa vietas pirkšanu un

atpirkšanos no nāves labāk konkretizē akmens // cirvja //

kluša jaunāki funkcionālie paralēltēli:

Metu zeltu, met' sudrabu

Savā kapa vietiņā. LD 27 588,3

Došu simtu dālderīšu,

Atlaid manu augumiņu; LD 27 340

Atpirkšanas uz laiku var līdzēt:

Kad tas klucis satrūdēja,

Man jāiet tai vieta. LD 27 331

Biežākas tomēr ir poētiskas liecības par dzīves realitāti,

atpirkšanas mēģinājumi ir veltīgi:

Sviežu cirvi, sviež' akmeni

Sava kapa dibenā;

Negrib cirvja, ne akmeņa,

Gribej' r.anuaugumiņu. LD 27 588

Ar šo tekstu arheologi J. Graudonis un V. Urtāns ilustrē

domu, ka "dzīvajiem bija paradums noguldīt mantas kapulau-

kos, ezeros vai purvos, ta atpērkoties no nāves" (Senatnes

pēdas. R., 1961).

Reālo tēlu paralēlēs iesaistās arī simboliski pa-

ralēltēli:

Skaista puķe uzauguse

Mana kapa vietiņā;

Nu tā puķe noziedējse,

Man jāiet tai vieta. LD 27 584
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Par tīri simbolisku apbedījumu eksistenci (pat bez ziedojuma

pazīmēm) arheoloģija varam daudzkārt pārliecinātiem: V. Ur-

tāna izrakumi Lejasžagaru kapulauka 1975. g. (datčjami ar

10.-12. gs.); J. Graudoņa Vedgu arheoloģiskas ekspedīcijas

izrakumi 1976. g. (datējami ar 12.-13. gs.); I. Briedēs iz-

rakumi Kristapiņu kapulauka 1979. g. (datējami ar 8.-12. gs.);
J. Asara, I. Ozeres, V. Petrenko izrakumi Grobiņa 1984. un

1985. g. (datējami ar 5.-9. gs.).

Apbedīšanas ieražas attīstījušās kopš cilvēces sā-

kumiem un glabā visdažādāko priekšstatu un ticējumu sajau-

kumu, tāpēc izsekojums noteiktu priekšmetu poētiskajam izman-

tojumam minētajās ieražās tautasdziesmu pētniecībā ir īpaši

nozīmīgs. Tas ļauj datēt tautasdziesmās atainoto priekšstatu

pastāvēšanas laiku (pēc arheoloģiskajiem atradumiem to var

izsekot visa 1. g. t. gaitā).

Apskatītie tēli kopumā veic vidutāja funkciju,

iezīme robežposmu starp šo- un viņpasauli vai vismaz ir

ciešā saistība ar šo robežposmu.

Arheoloģiskie izrakumi pierada, ka akmenim apbedī-

šanas tradīcijās ir bijusi īpaša loma. Kapu uzkalniņi un

pat atsevišķi apbedījumi tiek iežogoti ar akmeņu riņķiem un

pusriņķiem, kas liela mēra veio to pašu norobežojuma

funkciju, simboliski atdalot apglabātā, t.i., viņpasaules,

teritoriju no šīspasaules teritorijas. Šis sadalījums,

šķiet, ticis diezgan stingri ievērots.

Akmeņu riņķi simboliski sargāja šo divu pasauļu
robežas. Lielo riņķu iekšpusē bieži vien redzami pusriņķi,
loki vai pusloki, kam tradīcija varētu būt uzticējusi to

pašu robežas sarga lomu. Laikam arī atsevišķi akmeņi, kas

nolikti dažāda skaita un veida pie apbedītā galvas, vidukļa
vai kājām, veic šo pašu robežas iezīmētajā funkciju, tāpēc

ari nav izdevies noteikt kādas citas likumsakarības to no-

vietojumā. Te, protams, varētu būt arī savijums ar citām

funkcijām.

Robežfunkcijas paralēlēs laikam būs iekļaujams arī

akmens virs miruša, parasti uz kājām vai krūtīm, un simbo-
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liski attiecināms uz to, lai apbedītais neceltos kājās un

neapmeklētu dzīvo pasauli.

Kāda cita dziesma ar konstanto motīvu:

Labāk būtu māmuliņa

Akmentiņu auklējuise,

Neka muini izauklēja

Priekš ļautiņu valodām. LD 8575 var.

attīsta akmens tēla un tā paralēltēlu ūdens// uguns// zemes//

velēnas funkcija". Ka robežtēli tie ir vēl ietilpīgāki,

ietver arī pāreju no šlspasaules viņpasaulē (nomiršanu, no-

slīkšanu, sadegšanu) un ir ciešā sakara ar viņpasaules

lokalizāciju, jo iekļauj visus iespējamos tās veidus - zemi,

ūdeni, debesis.

E. Mugurēvičs

INDRIĶA HRONIKA UN

ARHEOLOĢIJAS DATI

Indriķa Livonijas hronika ir pirmais pilnīgākais

rakstītas vēstures avots, kas stāsta par notikumiem Austrum-

baltijā 12. gs. beigās un 13. gs. pirmajos gadu desmitos.

Lai gan šajā hronika attēlotie notikumi, īpaši Romas katoļu

baznīcas atbalstīta Rietumeiropas feodāļu ekspansija un ar

to saistīto izmaiņu apraksts, neaptver pat pusgadsimtu, in-

formācija te sniegta tik spilgti kā neviena cita ta laika

hronikā vai dokumenta.

Plašie padomju laika arheoloģiskie pētījumi ļauj

hronika aprakstīto konfrontēt ar izrakumos iegūto materiālu

vairākos aspektos.

Indriķa hronika ir minētas vairākas tautības, ze-

mes, novadi, taču to robežas nosakāmas pēc arheoloģisko pie-

minekļu etniskajām un kultūras iezīmēm. Vēsturiskās ģeogrāfi-

jas jomā var kritiski pārbaudīt hipotēzes par hronikā minēto

apdzīvotu vietu (piļu, ciemu) patieso novietni, sameklējot
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tam atbilstošus arheoloģiskos pieminekļus - pilskalnus un

lauku apmetnes. No apmēram 50 hronika minētajām apdzīvotajam

vietām vairāk neka puse ir arheoloģiski pētīta, kas dod reālu

priekšstatu par to, kā šīs vietas (Rīga, Ikšķile, Turaida,

Cēsis v.c.) izskatījās 12.-13. gadsimta. Arheoloģiskie izra-

kumi pilskalnos liek atteikties no dažu hronika minēto piļu

identifikācijas vietās, kas šai laika nemaz nav bijušas ap-

dzīvotas, kā to, piemēram, ir rādījusi Beverīnas, Jersikas

v.c. lokalizēšanas vēsture. Dažos gadījumos agrākie uzskati

par atsevišķu vācu piļu sākotnējo novietni (Lielvārde, Aiz-

kraukle v.c.) bija koriģējami tieši pēc arheoloģisko pētī-

jumu veikšanas. To, ka hronists vietējās dzīvesvietas ap-

rakstījis ticami, apstiprina pētījumi tādos lielos arheolo-

ģisko pieminekļu kompleksos ka Salaspils Mārtiņsalā (ciems,

pila, baznīca, kapsēta), Mežotnē (pils, senpilsēta), kur pa-

reizi noteikta atsevišķu objektu novietne un savstarpēja sa-

karība.

Lai gan hronistam ne vienmēr bija viegli atrast

konkrētas dzīvesvietas tipa apzīmējumu latīņu valoda, piemē-

ram, pilij castelljim),agrā pilsētas tipa apmet-

nei tomēr viņa terminoloģija salīdzi-

nājuma ar attiecīgo Rietumeiropas un Skandināvijas materiālu

ir saprotama. Tulkotājiem grūtības ir sagādājuši arī pils at-

sevišķu sastāvdaļu apzīmējumi, dažādos Indriķa hronikas izde-

vumos tie ir atveidoti nekonsekventi. Arheoloģiskie pētījumi

ir devuši iespēju precizēt vairāku vardu nozīmi, kas attie-

cas uz pili: aizsargsiena aizsargsienas augša

(arx, šie vārdi reizēm apzīmē arī torni), aizsarg-

grāvis ar tā nogāžu nostiprinājumu (^°s^sj*tum),šaujamlūka
aka pils pagrabstāvs (cisterna) v.c.

Hronists daudz lappušu veltījis militāra rakstura

operāciju aprakstam un aprāda dažādus ieročus. Arheoloģiskie

pētījumi apstiprina ka loka (arcus_),tā stopa lie-

tojumu, kas atspoguļojas attiecīgo ieroču bultu uzgaļu atra-

dumos. No tuvcīņas ieročiem minēts zobens
,

cirvis Dažādi ir arī šķēpi: mešanai
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(Lancea), duršanai (hasta), ar atkarpēm Akmeņu

mešanai lieto gan rokas nūjaslingu (pedum), gan mehāniskas

mazākas , gan lielākas ierīces

(machina magna). Pils aizstāvjiem sevišķi bīstams ir aplen-

kumtornis parakšanās zem

pils vaļņa, izraisot nocietinājumu nobrukumus, ko var novē-

rot kā aizmilzušus robus valni (Satezeles pilskalns). Bruņo-

ta kara zirga ekipējumu var

priekšstatit pēc zirglietu (siksnu, apaušu apkalumi, seglu

rokturi, kāpšļi) atradumiem. Minēts karavīra aizsargbruņo-

jums - vairogs bruņucepure

JĻga)un bruņas kā jātniekam, tā zirgam

Arheoloģiskie pētījumi liecina, ka vietējo ie-

dzīvotāju ieroči un aizsargbrunojums ir stipri atšķīrušies

no krustnešu bruņojuma, tāpēc to līdzīgais nosaukums vien

maz ko izsaka. Pretinieku kavēšanai uz ceļiem izkaisīja

"ezīšus" - dzelkšņainas dzelzs nagliņas, kas parasti atras-

tas četrdzelkšņu etšķirībā no hronista minētajām trij-

dzelkšņu t^^^ā^
Lai panāktu kādas pakļautas tautas uzticību, vācu

krustneši pieprasīja no dižciltīgajiem viņu dēlus par ķīl-

niekiem (vadoties no apdzīvoto vietu daudzuma). Par to lie-

cina pieprasīto ķīlnieku skaita atbilstība, piemēram, ar

Vidzemes lībiešu teritorija zināmo 12.-13. gs. kapulauku

daudzumu.

Visuma hronika ir maz ziņu par vietējo iedzīvotāju

nodarbošanos, dzīvesveidu, tašu hronists ka aktīvs katoli-

cisma izplatītājs nevarēja nepamanīt te sastopamo elkdie-

vību un pagāniskā kulta izpausmi. Hronika ir norādījums uz

Saules kultu, kas atspoguļojas paraža nēsāt apaļus piekari-

ņus, kuri mirušajiem kapā līdzi doti ka piedevas. Apbedīša-

nas tradīcijas atspoguļojas dažādu dzīvnieku (zirga, suņa,

kazas) godāšana, ar tiem zīlējot, tos upurējot vai liekot ka

ziedojumus. Sevišķu niknumu krustnešos izraisīja pašas kulta

vietas, tajās viņi centās iznīcināt un sacirst dievu tēlus

un to balstus (imagines et similitudines). Ka dievu tēli ir
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bijuši atveidoti koka, liecina arheoloģiskie atradumi (Rīga)

Arheoloģiskie dati sniedz netiešu informāciju arī

par paša hronista darbošanās vietu Gaujas labajā krasta, tur

viņš kalpojis par svētnieku katoļu draudzē pie Imeras (Jume-

ras) latgaļiem. Arheoloģiskie pieminekļi te uzrāda senu Bal-

tijas somu apdzīvotu teritoriju, kur latgaļi konstatējami ne

agrāk par 12. gadsimtu. Nooietinatu vietu trūkums Imerā (te

ir tikai daži šī laika kapulauki - kapsētas) liecina par no-

vada vajo apdzīvotību. Imeras nozīmi noteica stratēģiski iz-

devīga situācija un ceļi, kas gāja uz Igauniju un Krievzemi.

Latvijas arheoloģiskais materiāls avotu specifikas un attie-

olgu datu trūkuma dēļ pagaidām nevar sniegt kaut ko nozīmīgu

Indriķa tautības jautājumā, tāpat ka nevar pieradīt hronista

latgaļu izcelsmi tieši no Imeras, vadoties p6c hronista paš-

raksturojuma v.c. valodnieciskajām un

vūaturiskajām studijām.

E. Mugurēvičs, I. Ozere

IZRAKUMI DINABURGAS PILĪ

1986. un 1987. gada turpinājās Dinaburgas pils un

pilsētiņas izpēte. Darbi tika veikti IV-VII izrakumu laukuma

400 platība.

Pila teritorija (IV-VI izrakumu laukums) laukumu

virsējo kārtu (1., daļēji 2. slānis) veidoja būvgruži, kas

radušies gan pils pastāvēšanas laika, gan pēc tās bojāejas.

P6c būvgružu norakšanas dažādās laukumu daļas atšķirīga dzi-

ļumā tika konstatēts tumšs, jaukts vai ogļains kultūrslānis,

kas, spriežot pēc atrastajam monētām, nav veidojies agrāk

par 15.-16. gadsimtu.

Atsegtajā pils ziemeļrietumu daļā pilnīgi vai da-

ļēji izpētītas divas pagrabtelpas un divas telpas, kas bija

saglabājušas 1. stāva līmenī. Pirmā pagrabtelpa pilnīgi

ietilpst izrakumu laukuma, tā attīrīta līdz pamatzemei -

sarkanam mālam. Telpas rietumu galā izveidota šaujamlūka,
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dienvidu pusē šī telpa bijusi savienota ar otro telpu, taču

durvju aila vēlāk aizmūrēta. Pirmajā telpa slāni virs pamat-
zs.meskonstatētas augstāk izvietoto, ugunsgrēkā bojā gājušo

telpu grīdas un griestu paliekas (keramikas flīze3, trūdējusi

un deguši baļķi un dēļi). Otrajā telpā virs pamatzemes bijis
izveidots ķieģeļu klons un t.s. kameras - ar 1-4 ķieģeļu
augstam sieniņām norobežoti dažāda lieluma apcirkni. Tajos

nebija nekādu atradumu, izņemot vienu, kurā bija sabērtas

tīras, gaišas smiltis. Telpas rietumu galā konstatētas no

ķieģeļiem mūrētas vītņu kāpnes, tām blakus - vēlāk aizmūrēta

vēdlūka. Austrumu galā blakustelpa, kas no augšas izskatījās
ka hipokausta krāsns, izrādījās maza telpa (cietums?), kas

bijusi segta ar ķieģeļu velvi. Bez plašākiem pētījumiem abu

pagrabtelpu nozīme nav droši nosakāma.

Uz austrumiem no pirmās pagrabtelpas atsegta kāda

1. stāva telpa, kuras grīdu veido neapskaldītu un apskaldītu
(40x40x15 cm) plienakmens plākšņu klons. Tajā atrastas divas

16. gs. vidus monētas. Šis telpas ziemeļaustrumu stūrī attī-

rītas krāsns atliekas. Uz austrumiem no šīs telpas atrakta

arī otra 1. stāva telpa, kas daļēji ietilpst laukuma. Tajā
klons nav konstatēts, telpas ziemeļrietumu stūrī attīrīta

krāsns.

VI izrakumu laukuma dienvidu daļā ap 50 platība

atsegts pils pagalma bruģis, kas veidots no vidēja lieluma

granltakmeņiem, kuri guldīti gaiša smiltī. Ziemeļu mala bru-

ģis piekļaujas austrumu - rietumu virzienā celtai sienai, no

kuras atiet ziemeļu - dienvidu virziena orientēta siena, kas

atdala abas minētas 1. stāva telpas un gājusi līdz ziemeļu
aizsargsienai. Abu sienu platums nepārsniedz 1,25 m. Minē-

tajās telpas konstatētās krāsnis pārstāv vienu un to pašu
tipu. To sienas mūrētas pamata no ķieģeļiem, kā saistvielu

izmantojot malu. Krāsnis vairākkārt pārmūrētas, laboti izde-

gušie kloni, kas sākotnēji bijuši no akmeņiem vai māla, vēlāk
no ķieģeļiem.

Apsekojot Dinaburgas mūra pils sienas, konstatēts,
ka pēc būvpaņēmieniem un javas sastāva nodalāmi trīs būvpe-
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riodi.

Sākotnēji uzceltas pils pamatsienas (daļēji atseg-

tas rietumu un ziemeļu aizsargsienas, austrumu - rietumu,

ziemeļu - dienvidu virziena orientētas sienas V izrakumu lau-

kuma), to biezums ap 2 m. Tās mūrētas no lieliem granīta, re-

tāk plienakmeņiem, kaļķu java liesinata ar rupju granti.

Sienu pamatu akmeņi guldīti nelielāpamatzemē ieraktā grāvītī

bez javas.

Otrajā posmā celtniecība lietoti ne vien akmeņi,

bet ari ķieģeļi. Java liesināta ar smalku granti, tajā daudz

nedzēstu kaļķu piciņu. Sienu pamatu mūrēšanai raktas dziļas

tranšejas, kas pildītas ar javu, kurā guldīti akmeņi. Rakstu-

rīgi, ka sienu pamati mūrēti no akmeņiem, bet augšdaļa no

ķieģeļiem (rietumu balsta siena, šaujamlūka). Šai laika uzbū-

vētas arī ziemeļu aizsargsiena (VI izrakumu laukums), vītņu

kāpnes v.c. Ķieģeļu izmēri 29-30x14x9 cm.

Pēdējais posms saistāms ar dažādam pārbūvēm un re-

montiem pilī. Celtniecība lietoti tikai ķieģeļi, ar granti

liesinata kaļķu java. Šai perioda aizmūrēta vēdlūka un durvju

aila, izveidots sienu apšuvums un kameras otrajā telpa v.c.

Ķieģeļu izmēri 27x13-14x7-8 cm.

Atradumu Dinaburgas mūra pilī samērā maz. Tie ir

dzelzs naži, kalti, īlens, adata, šīfera galoda, dzelzs atslē-

ga, logu stikla svina ietvaru fragmenti, dzelzs vargāns

(17. att.: 4), stopa bultas, plienakmens lielgabalu lodes

v.c. Atrastas sešas 15.-16. gs. sudraba monētas. Jāmin arī

pirmajā telpā būvgružu slāni uzieta bronzas sēdoša lauvas

figūriņa (17. att.: 8).

1987. gada izrakumu sezona pils teritorija izdevās

konstatēt pirmsvācu perioda slāni, kas saglabājies vietas,

kur tas nav traucējis mūra sienu izveidošanu un pagrabu ierī-

košanu. Neskarts šis kultūrslānis atklājās VI izrakumu lau-

kuma, sasniedzot 30-55 cm biezumu. Tas ir intensīvi ogļains,

blīvs, bez jebkādiem ieslēgumiem, tuvāk pamatzemei pakāpe-

niski pariet gaiša smiltī. Šai slānī tika atrasts dzirnak-

mens.



17. att.
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lespējams, ka, pastāvot latgaļu pilij, celtņu pa-

mati netika iedziļināti blīvajā mālā vai ari iedriļināti

ļoti nedaudz. Izveidojot vācu mūra pils nocietinājumus, se-

nais kultūrslānis tika pilnīgi vai daļēji norakts un pārvie-

tots uz nogāzi, kā tas atklājās IV izrakumu laukuma. Te tas

veidojis uzbērumu, kas pārrakts rietumu balsta sienas izvei-

došanai. Senā kultūrslāņa biezums šeit sasniedz 0,85-1,10 m.

Šo slāni daļēji izpētot, atrastas tikai bezripas keramikas

lauskas (gludas, švīkatas, apmestas).

1987. gada uz austrumiem no I izrakumu laukuma pē-
tīts vel viens laukums (VII) pilsētiņas teritorija,kas ietver

pilskalna nogāzi un terases dienvidu galu. Laukuma izmēri

10x10 m, tas atsedz pilsētiņas dienvidu aizsargsienas pieeju

kalna nogāzei.

Laukuma noraktas divas kārtas, kultūrslānis jaukts,

tumšs, vietām ogļains. Dienvidrietumu daļa atsegts dienvidu

aizsargsienas fragments (garums 4,5 m, platums 1,75 m), kas

iet dienvidrietumu - ziemeļaustrumu virziena. Siena, domā-

jams, apņēmusi pilskalnu tuvāk pakājei. Uz ziemeļiem no mūra

atsegta akmeņu rinda, kas šķērso laukumu austrumu - rietumu

virzienā ar nelielu novirzi uz dienvidiem. lespējams, ka at-

segtā konstrukcija ir vēlākās aizsargsistēmas atliekas, kā-

das tika konstatētas jau I izrakumu laukuma. Tā attiecināma

uz laiku, kad pilsētiņas mūra aizsargsiena jau beigusi pa-

stāvēt.

Laukuma ziemeļaustrumu daļa attīrītas kādas varbū-

tējas celtnes grīdas atliekas - sarkana māla pildījums

starp plēstiem dēļiem, kas gandrīz pilnīgi satrunējuši.

Atradumi VII izrakumu laukumā attiecināmi uz

14.-15. gs. pirmo pusi. No darbarīkiem minami naži, galodas,

dzirnakmeņi, kaula adatas un īleni, izkapts fragmenti, vērp-

jamo vārpstu skriemeļi (17. att.: 2) un virpota kaula poga

(17. att.: 6). Atrastās rotas - slēgtie (17. att.: 3) un

spirālgredzeni, zvārgulīši, rombveida piekariņi, pakavsakta

ar noplacinātiem vaļu galiem (17. att.: 1), aproce ar zvēr-

galvu galiem (17. att.: 5) v.c. - raksturīgas viduslaiku
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latgaļu kultūrai. No ieročiem var minēt plienakmens lielga-

balu lodes, stopa, ļoti reti loka, bultas, plākšņu bruņu

krūšudaļas fragmentu un atsevišķas plāksnītes, piesi ar ri-

tenīti, jātnieka kāpsli. Bez tam atrasti ari cilindrisko

atslēgu slēdzenes, leduspieši, plienakmens veidne gredzenu

liešanai (17. att.: 9) v.c. Jāmin arī agra dzelzs laikmeta

beigu posma bronzas stopa sakta ar plakanu, stipri izteiktu

loku. (17. att.: 7).

Savākts bagāts osteologiskais materiāls, ripas ke-

ramikas lauskas.

Kopuma 1986. un 1987. g. atrastas 385 senlietas,

445 lauskas, 2433 kauli. Sākušies pils sienu konservācijas

darbi.

I. Ozere, V. Petrenko

IZRAKUMI PRIEDIENA LĪDZENAJĀ KURŠU

KAPULAUKĀ

Latvijas PSR ZA Vēstures institūta un PSRS ZA Ar-

heoloģijas institūta Ļeņingradas nodaļas ekspedīcija

1986. un 1987. g. turpināja pētīt līdzenos kuršu apbedījumus,

kas koncentrēti plaši pazīstamā Grobiņas Priediena uzkalniņu

kapulauka ziemeļaustrumu malā.

Līdzenā kapulauka senākajā daļā, kur lokalizējas

kuršu agrā un vidējā dzelzs laikmeta skeletkapi, atsegti ari

cita veida apbedījumi - ugunskapi. Mirušo sadedzināšana noti-

kusi ārpus kapulauka. Kremācijas atliekas novietotas garenā,

ziemeļu - dienvidu virzienā orientētā, pamatzemē iedziļinātā

bedrītē. Kopā ar kalcinētiem kauliem un atsevišķām oglītēm

bedrē atrasta deformēta neregulāras formas bronzas skārda

plāksnīte. Šis ir otrais ugunskaps, kas atsegts minētajā

kuršu kapulauka (pirmais ir P. Stepiņa 1969. g. izrakumu lai-

ka konstatētais 2. apbedījums; arī tajā netika atrasti

priekšmeti, kas ļautu precīzāk datēt kapu).

Pētot plašā laukuma 6. un 7. uzkalniņu, kas atro-
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das uz dienvidiem ne līdzena kapulauka, 6. uzkalniņa pakāje

grāvīša rajona uzieti vairāki senlietu kompleksi, kurus var

uzskatīt par postītu apbedījumu atliekam. Uzkalniņa dienvid-

austrumu sektora pie uzbēruma malas, grāvīša pildījuma virs-

kārta 0,25-0,40 m dziļuma atrastas senlietas un kalcinēti

kauli. Senlietas un kauli izkaisīti 0,9x1,9 m liela, dien-

vidaustrumu - ziemeļrietumu virziena orientētā laukuma. Zeme

tajā bija nedaudz tumšāka, konstatētas atsevišķas oglītes.

Atradumu kompleksa ietilpst divi no trijām bronzas stieplēm

vīta masīva kaklariņķa fragmenti, pieci izliekta, griezuma

taisnstūra, dzelzs priekšmeta fragmenti, bronzas lentveida

aproce un divi tādas pašas aproces fragmenti, ka arī masīva-

kas šī paša tipa aproces fragments, bronzas vairoggredzens

(18. att.: 1-6, 12, 13). Vairums priekšmetu bojāti ugunī

(deformēti, apkusuši). Minētais komplekss uzskatams par sie-

vietes ugunskapu (1. kaps), sadedzināšana notikusi ārpus

kapulauka, kremācijas atliekas ieraktas uzkalniņa aizmilzu-

šaja grāvītī.

Uz ziemeļaustrumiem no 1. kapa pie uzkalniņa ma-

las, grāvīša aizpildījumā zem velēnas atsedzas cita priekšme-

tu grupa. Te atrasti divi no divām bronzas stieplēm vītu

kaklariņķu fragmenti, neliela bronzas pakavsakta ar griezuma

rombveida loku un skaldņotiem galiem, miniatūra bronzas seg-

mentveida griezuma aproce ar zvērgalvu galiem (18. att.:

7-11). Konstatēti arī divi kalcinēti kauli. Arī šis ir sievie

tes apbedījums (2. kaps), kremācija notikusi ārpus kapulauka.

Tas postīts, spriežot p6o keramikas un pīpju fragmentiem,

17.-18. gs. ierokot bedri.

Šī paša uzkalniņa dienvidrietumu sektora uz rietu-

miem no 1. kapa, blakus uzbērumam, grāvīša pildījuma augš-

daļa atrasta bronzas miniatūraproce un griezuma apaļas stiep-

les fragments. Nedaudz dziļāk uzieti arī divi kalcinēti

kauli. Nav izslēgts, ka šie atradumi pieder postītam kapa

kompleksam - pēcapbedījumam (varbūtējais 3. kaps).

Aprakstītajos kapos atrastajam senlietām rodamas

analoģijas kuršu 9. gs. otras puses - 10.-12. gs. un vēlāka



18. att.
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perioda Lietuvas piejūras un Kurzemes dienvidrietumu daļa

iegūtajā materiālā.

Tādējādi, pēdējo gadu izrakumu rezultāta ievēro-

jami paplašinātas kuršu līdzena kapulauka hronoloģiskās ro-

bežas. Senākie apbedījumi datējami ar agro dzelzs laikmetu,

bet vēlākie attiecināmi uz vēlo dzelzs laikmetu, pat vidus-

laikiem. Šai perioda notikusi apbedīšanas veida maiņa -

skeletapbedījumus nomainījuši ugunskapi. levērību pelna

fakts, ka ugunskapi atradušies kapulauka senākās daļas robe-

žas. Ņemot vēra kuršu apbedījumu izvietojumu (pašreiz zināms

ap 30 šadu kompleksu) un savrupatradumu (vītie kaklariņķi,

aproces, gredzeni, vairāku tipu saktas, ieroči v.c.) topo-

grāfiju, var rekonstruēt galvenos kapulauka izplatības vir-

zienus: no paugura, kur lokalizējas senākie apbedījumi, uz

dienvidaustrumiem, dienvidiem, dienvidrietumiemun rietumiem.

Jaunie atklājumi ļauj plašāk aplūkot jautājumu par

Alandes upes krastu apmetņu dažādas etniskSs piederības

iedzīvotāju - kuršu un skandināvu - savstarpējiem sakariem

un kultūru mijiedarbību. Šai sakarība īpašu interesi izraisa

1987. g. upes krasta uz austrumiem no Grobiņas atklātais sie-

vietes apbedījums - ugunskaps, kas atrodas ļoti zemu uzkal-

niņu grupa. Blakus tādam skandināviem raksturīgām kapu pie-

devām kā ornamentēta kaula ķemme, stikla, akmens, kaula un

bronzas krelles, spēļu kauliņš, cilindriski piekariņi ar

šķeltu galu apbedījumā atraati arī baltiem tipiaka vīta kakla,

riņķa fragmenti. Atzīmējamas arī atsevišķas specifiskas apbe-

dīšanas tradīciju detaļas. Domājams, ka minētais apbedījums

pieskaitāms pie tās etnosooialas Ālandes piekrastes iedzīvo-

tāju grupas, kas varēja būt jaukta rakstura priekšmetu pasū-

tītāja. Te minama plaši pazīstama stopa sakta no t.s. Gro-

biņas depozīta, kas rotāta skandināvu "zvēru stila".

Jādomā, ka Priediens nebija vienīgais kuršu kapu-

lauks Grobiņas apkārtnē.



V. Petrenko

SKANDINĀVU KAPULAUKU IZPĒTE GROBIŅĀ

Latvijas PSR ZA Vēstures institūta un PSR3 ZA Ar-

heoloģijas institūta kopīga ekspedīcija 1986. un 1937. g.

turpināja izrakumus Grobiņas Priediena uzkalniņu kapulauka.

Līdz 1984. g. lielākā daļa uzkalniņu tiku petita

dāļāji, rokot tranšejas vai šurfus to centrā. Tādejādi neno-

skaidrota palika uzkalniņa uzbūve, apbedīšanas rituāla struk-

tūra, saistība ar blakus esošajiem uzkalniņiem v.c. Salīdzi-

not agrāk un tagad izrakumos iegūto informāciju, radās zinā-

mas grūtības, kuras izraisīja atšķirīga arheoloģiskās izpē-

tes metodika. Tāpēc radās nepieciešamība atkārtoti veikt iz-

rakumus 6. uzkalniņā (pēc B. Nermana nr. 27), kas atsegts

plašā laukumā (ap 425 6. uzkalniņš ir viens no lielāka-

jiem uzkalniņiem visā kapulaukā: diametrs 13-14 m, augstums

1,3-1,4 m. Laukumā ietverts arī 7. uzkalniņš, kura diametrs

ir 6,4-7,2 m, augstums 0,4-0,5 m.

6. uzkalniņa pamata bijusi platforma, kuras garu.;:.;

ziemeļu - dienvidu virzienā ap 11 m, augstums no grāvīšu di-

bena 1,2 m. Platformu no visām pusēm ietver vairāki šķērs-

griezuma segmentveida grāvīši. To platums 2,0-3,6 m, dzi-

ļums 0,4-1,0 m. Grāvīšu pildījums - tumša, ogļaina smilts,

kas pārklāta ar gaiši pelēku smilti. Atstarpes starp grāvī-

šiem orientētas pret ziemeļiem, austrumiem, dienvidiem. Gar

platformas malu, kas stratigrāfiski izdalījās kā tumšs, og-

lēm piesātināts humusa starpslānītis (biezums 0,1-0,2 m),

griezumos bija izsekojams valnītis, kura augstums 0,3-0,4 m,

platums 1,5-1,0 m. Tas izveidots no velēnas un smilts. Uz-

kalniņa uzbērumu veidoja pelnaina un pelēcīgi brūna humusēta

smilts ar tumšākas humusētas smilts kartiņu ieslēgumiem. Uz-

kalniņa centra konstatētas 1930. g. izrakumu tranšejas

(orientēta austrumu - rietumu virziena) pēdas. Tas malā at-

rasta dzelzs kniede. Uz dienvidiem no tranšejas, uzkalniņa
centra tuvuma atsegtas postīta sievietes ugunskapa atliekas
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(kremācija notikusi ārpus uzkalniņa). Apbedījuma vieta ne-

lielā laukumiņa (% 0,5-0,7 m) koncentrējas kalcii?ti kauli,

septiņas veselas un fragmentāras krelles, kas nav bijušas

uguni. Nelielu dažu kreļļu deformāciju, šķiet, izraisījusi

to saskare ar sārta atliekām.

Stipri deformētais 7. uzkalniņš, spriežot pēc

stratigrāfiskajiem datiem, uzbērts vēlāk.

Lai rekonstruētu kapulauka sociālo topogrāfiju,

nepieciešams plašā laukumā izpētīt uzkalniņu grupu. Tāda

grupa vērojama kapulauka dienvidrietumu daļa. 1986. un

1987. gadā te izdevās izpētīt trīs uzkalniņus (8., 10.,

11.), kuru diametrs 7-8 m, augstums 0,4-0,8 m. Tiem ir iz-

teikta sfēriska forma ar nedaudz noplacinatu virsmu. Visiem

šiem uzbērumiem ir līdzīga struktūra. Ka piemēru varētu

minēt 8. uzkalniņu, kura uzbērtas daļas augstums ap 0,8 m.

Tā pamatā ir pamatzemes platforma (augstums no grāvīšu di-

bena līdz 1 m), ko ietver četri pakavveida vai ovāli grāvīši.
To garums 3-6 m, platums 1-2 m, dziļums 0,4-0,6 m. Atstarpes

starp grāvīšiem orientētas pret ziemeļziemeļrietumiem, zie-

meļaustrumaustrumiem, dienvidaustrumiem, dienvidrietumiem.

Grāvīšu pildījumā izdalās tumšs (oglēm piesātināts) humusē-

tas smilts slānis, kas pārklāts ar gaišāku smilti.

Apbedīšanas laukumam (6,0x7,2 m) četrstūrveida for-

ma. Laukuma centrā ovāla kapa bedre (garums 1,1 m, platums

0,6 m, dziļums 0,35 m), orientēta ziemeļu - dienvidu ass vir-

zienā ar nelielu novirzi. Bedres pildījumā gaiši pelēka pel-
naina smilts ar sīku aplīšu un kalcinētu kaulu ieslēgumiem.

Kopa ar kauliem savākts ap 50 atradumu - uguni bojātu priekš-

metu fragmenti. Kapu piedevu kompleksā ietilpst bronzas un

dzelzs jostas apkalumi, sprādzes, dzelzs adata
,

zobena

maksts bronzas apkalums, lielas, rotātas kaula ķemmes

fragmenti, vairoga detaļas, zobena daļas (roktura poga,

šķērsis un maksts fragmenti), kuras rotātas ar smalku pinuma

ornamentu, kas attiecas uz t.s. Vendeles periodu (19. att.).

Otra kalcinēto kaulu un sakusušu priekšmetu koncentrācijas
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vieta konstatēta uzbēruma augšdaļā zem velēnas. Uzkalniņa

dienvidrietumu malā grāvīša rajonā atsegts dzīvnieka skelets.

Ar citu šis grupas uzkalniņu saistīts unikāls,

Austrumeiropai neraksturīgs atradums. Runa ir par 1987. g.

izrakumos atrasto stēlu. Tā ir plāna (4,7-5,6 cm bieza) ak-

mens plāksne ar masīvu pamatni, ieliektām sānu malām un ce-

purveida augšdaļu, izvirzītiem stūriem un izliektu virspusi.

Pamats rupji apstrādāts, nedaudz paplašināts, tā apakšdaļa

divi izvirzījumi. Stēlas augstums 70,5 cm, platums vidusdaļa

26,5-27 cm. Vienā plāksnes pusē iekalts attēls zemciļņa teh-

nika. Kompozīciju ietver rāmis, kas atkārto stūlas formu, tā

ārpusē zigzagveida līnija. Tāda pati līnija sadala plakni

četrās joslas. Augšējo joslu aizņem t.s. saules kuģa atvei-

dojums.

Lai gan stēlas virsma stipri bojāta, atraduma

skaidrojums neizraisa šaubas. Stola nenoliedzami saistīta

ar skandināvu kultūras tradīciju un pieskaitāma pie t.s.

piemiņas akmeņiem vai akmeņiem ar attēliem Tu-

vākas analoģijas minētajai stēlai atrodamas Gotlando - t.s.

pundurakmeņi (Zv.-ergstein), kas datējami ar 6.-7. gadsimtu.

Līdzās aprakstītajiem uzkalniņiem atklāta zemu

(augstums 0,1-0,2 m), stipri deformētu uzkalniņu grupa. Ta-

jos konstatētas kapu bedres ar kremācijas atliekām. Vairums

šo uzkalniņu agrāk nebija fiksēti. Vēl viens, agrāk nefik-

sēts, uzkalniņš izpētīts uz austrumiem no uzkalniņu grupas

kapulauka dienvidrietumu daļā. Ņemot vērā postīto uzbērumu

pēdas uz rietumiem no kapulauka robežas, kas noteikta

1929. un 1930. g., droši var apgalvot, ka kapulauka teri-

torija un uzkalniņu skaits bijis daudz lielāks nekā noteicis

B. Nermans. levērojami sarežģītāks ir arī kapulauka sastāvs.

Jau 1983. gadā atklāta savrupa zemu uzkalniņu grupa Ālandes

upes krasta izliekuma, uz dienvidrietumiemno apbedījumu

pamatmasas. 1987. gadā viens šāds uzkalniņš daļēji izpētīts.

Zemo uzbērumu ietver plats un dziļš grāvītis vai

grāvīši. No kapu piedevām minama aproce ar čūskveida orna-

mentu, laivas kniedes, ieroču fragmenti, laužņi, iemaukti
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v.c.Šie uzkalniņi no pārējiem kapulauka uzbērumiem krasi iz-

dalās ne vien pēc topogrāfijas un formas, bet arī pēc apbe-

dīšanas rituāla struktūras. Tie acīmredzot piederējuši kādai

nelielai, savdabīgai Ālandes krasta apmetņu iedzīvotāju gru-

pai.

Pie kapulauka dienvidrietumu daļas austrumu robežas

atsegti vairāki, iespējams, līdzenie ugunskapi. Tie ir sin-

hroni uzkalniņiem, kurus postījusi vēlāka laika apmetne.

Tādējf'i pēdējo gadu pētījumu rezultātā (uz visas

apbedīšanas rituāla sistēmas analīzes pamata) radusies iespē-

ja rekonstruēt atbilstošo sabiedrisko struktūru tadā mērā,

kāda tā atspoguļojas Priediena kapulauku ansambli.

1987. gadā sākta Rudzukalnu (Smukumu) kapulauka

izpēte Grobiņas-Bārtas ceļa mala. Atsegti vairāki līdzenie

ugunskapi (kremācija ārpus kapulauka). Vienā kapā atrasti

ornamentētas kaula ķemmes fragmenti, dzelzs jostassprādze un

apkalumi.

A. Radiņš, G. Zemītis

IZRAKUMI DAUGMALES

ARHEOLOĢISKAJĀ KOMPLEKSĀ

Latvijas PSR Vēstures muzejs 1986. g. uzsaka un

1987. g. turpināja aizsardzības izrakumus Daugmales senvietu

kompleksa, kas atrodas Rīgas raj. Daugmales c. kolhoza "Sar-

kanais strēlnieks" teritorija pie Tlču un Pukstiņu mājam

Rīgas HES ūdenskrātuves kreisajā krasta. Piemineklis pētīts

jau 1933., 1935.-1937. g. V. Gintera, 1966.-1970., 1979. g.

V. Urtāna un 1979. g. ari J. Urtāna vadība.

Daugmales pilskalns ierīkots zemesraga, kas izvei-

-2

dojies pie Varžupltes ietekas Daugava. 3800 m lielo plakumu

no apkārtnes dienvidos un rietumos norobežo 8-10 m augsta

un stāva minētas upītes grava, ziemeļos - 20-25 m augstais

un kraujais Daugavas krasts, bet austrumos, kur nav dabisku

šķēršļu, izveidots līdz 7 m augsts un 80 m garš valnis ar
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grāvi ta ārpusē. Kā austrumos, ta rietumos pilskalnam pie-

kļaujas senpilsēta (rietumos arī osta) ar vairāk neka

20 000 nr lielu platību. Pieminekļa teritorija ilgstoši

izmantota lauksaimniecībā. Aršanas rezultātā cietis kultūr-

slānis. To postījuši ari pirmā pasaules kara ierakumi. Pils-

kalna teritorija samazinās, jo to regulāri izskalo Daugava.

Ši3 process pastiprinājies pēc Rīgas HES ūdenskrātuves iz-

veides (applūdināta rietumu senpilsēta un ostas vieta). Pat-

-2
laban plakuma izmēri ap 2300 m

.

Pilskalna darbi norisinājās sešos (1.-6.) izrakumu

2
laukumos 593 m liela platibā. Pētniecība pabeigta 1., 2.,

4. un 5* laukuma. Kultūrslāņa maksimālais biezums sasniedza

4,6 m. Tajā atsegtas nocietinājumu, vaji saglabājušos

celtņu, mala kleķa, akmeņu krāšņu un pavardu paliekas. Pamat-

zemē konstatēja arī iedziļinātu celtņu, saimniecības bedru

vai pagrabu (kas nereti izklāti ar mālu), stabu un mietu

vietas.

leskatu pret Varžuplti vērstās pilskalna nogāzes

izveide un nostiprināšanā sniedza 5. laukums. Nogāzi te se-

dza 0,2-1 m biezs māla kārtas klājums, kas parādījās pēc ve-

lēnas noņemšanas. Mālam sekoja brūngani pelēka zeme, kurā

atradās pirmais akmeņu krāvums. Līdz 0,8 m garas (vairums

0,3-0,4 m) dolomīta un tikai dažas granīta plāksnes novie-

totas oita virs citas, kraujot no apakšas uz augšu, tā ka

daļēji sedz iepriekšējo, spraugas noķīlātas ar mazākiem ak-

meņiem. Zem šī blīvā krāvuma brūngani pelēka zeme turpinā-

jās vēl 0,2 m, tālāk sekoja dzeltena zeme. Tajā atradās ot-

rais krāvums. Tas veidots līdzīgi iepriekšējam no tāda paša

izmēra dolomīta plāksnēm (granīta plākšņu nedaudz vairāk).

Trešais akmeņu krāvums konstatēts līdz 0,4 m zemāk par otro,

ari dzeltenajā zemē.Tas tāpat veidots "zvlņveidīgi",bet

mazāk blīvs. Krāvumā izmantoto dolomīta plākšņu garums te

nepārsniedz 0,4 m. Tālāk līdz pamatzemei, kuru veido dzel-

tena smilts un mals, sekoja 2,2 m bieza dažādas nokrāsas

smilts un māla kārta, kurā sastopami vairs tikai daži atse-

višķi akmeņi. Krāvumi nav veidoti visa nogāzē, bet gan tikai
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tas augššja daļā ar nolūku paaugstināt, nostiprināt un

pastavināt rietumu nogāzi. Ka rāda iegūtais materiāls, sā-

kotnējais zemesraga kritums virziena uz rietumiem ir bijis

visai ievērojams un ši plakuma daļa vairākkārt paaugstināta

Apakšējais krāvums attiecināms uz 3.-4. gs., vidējais uz

1. g. t. vidu, augšējais uz 10./11. gs. miju, kas visuma

apstiprina iepriekšējo pētījumu rezultātus. Datējumu varēs

precizēt pēc 6. laukuma izpētīšanas.

Izrakumu gaitā iegūts vairāk neka 1100 senlietu,

ap 12 500 bezripas un ripas keramikas māla trauku lausku,

osteologiskais materiāls. Starp atradumiem minamas rotas -

kaula (20. att.: 13), dzelzs (20. att.: 8), bronzas rot-

adatas, stikla, māla, sudraba krelles, bronzas (20. att.:

9, 10), dzintara, sudraba piekariņi, dzelzs (20. att.: 5)

un bronzas (20. att.: 4) saktas, dzelzs un bronzas aproces,

alvas un bronzas gredzeni, apkalumi (20. att.: 2) v.c.;

kosmētikas un higiēnas piederumi - bronzas (20. att.: 1) un

kaula ķemmes, kaula kosmētikas lāpstiņas (20. att.: 11),

bronzas ausu tīrāmas karotītes (20. att.: 12); iedzīves

priekšmeti - bronzas trauku fragmenti, šķiļtavakmeņi, Šķi-

ļamdzelzis, dzelzs slēdzenes un atslēgas v.c. Par nodarbo-

šanos ar amatniecību liecina dzelzs un bronzas šujamadatas,

mala, smilšakmens, šīfera vērpjamo vārpstu skriemeļi, auža-

mo stāvu māla atsvari, dzelzs dzirkles (20. att.: 7), naži,

īleni, slīmesti, kalti, laktiņas, šīfera galodas, bronzas

pincetes, māla tīģeļi v.c. Jāatzīmē bronzas lejamveidne

apaļa piekariņa ar vērša galvas attēlu atliešanai

(20. att.: 3). Par amatniecības nozīmi pilskalna apdzīvo-

tāju dzīvē liecina arī liels skaits atrasto neapstrādāto

šīfera gabalu, neapstrādāta dzintara depozīts 1. celtnes

ziemeļrietumu stūrī. legūti ar tirdzniecību saistāmi

priekšmeti -
bronzas svariņu fragmenti, atsvariņi, sudraba

monētas;ieroči - dzelzs šķēpa gali (20. att.: 6), bultu

gali (20. att.: 14), kā arī citas senlietas.

8% māla trauku lausku pieder pie ripas keramikas.

No bezripas keramikas māla trauku lauskām 37% ir ar gludo,
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34% ar apmesto, 12 % ar kniebto virsmu, 6 % ar švikāto,

6 * ar spodrināto virsmu, 5 % virsma nav nosakāma (keramiku

noteica I. Cimermane).

legūtais materiāls iekļaujas līdzšinējā pieminekļa

datējuma - 2. g. t. p. m. ē. beigas - 12. gadsimts.

Daugmales senkapi ierīkoti 500 m uz dienviddien-

vidaustrumiem no pilskalna, Varžupltes kroisajā krastā lie-

lāka paaugstinājuma ziemeļaustrumu nogāzē. Kapu teritorija

pēc melioraoijas tiek lauksaimnieciski izmantota. Senkapos

izpētīja 286 Konstatēts viens apbedījums. Kapa bodre

iezīmējas 0,25 m dziļuma kā ovālas formas ogļainas zemes

plankums (garums 1,15 m, platums līdz 0,55 m), kas orien-

tēts ziemeļziemeļrietumu-dienviddienvidaustrumu virzienā.

Kapa bedres ziemeļziemeļrietumu gala 0,35 m dziļumā atradās

bērna galvaskausa fragments, 0,50 m uz dienviddienvidaustru-

miem no ta konstatēja dzelzs uzmavas bultas galu ar atska-

bargām. Apbedījums datējams ar 11.-12. gadsimtu.

M. Ruša

IZRAKUMI RĪGĀ, TORŅA IELĀ 1

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Restaurācijas

institūta arheoloģiskas izpētes grupa no 1987. g. 20. jan-

vāra līdz 13. martam veica pārbaudes izrakumus Rīgā, bij.

19. gs. arsenāla ēkas (8. grupas 55. gruntsgabals) centrālās

daļas 1. stāva un pagrabos. Izrakumus finansēja Latvijas PSR

mākslas muzeju un izstāžu apvienota direkcija.

Pavisam izrakti septiņi šurfi 32 platība. Bez

tīri specifiskajiem ēkas restaurācijas projekta izstrādei

nepieciešamajiem pētījumiem, vienlaicīgi apsekots pagraba

telpa pie Jaunavu torņa divos šurfos (2., 4.) atsegtais kul-

tūrslānis (15,5 nr*),noskaidrojot ta raksturu, sastāvu un

biezumu. Šurfi izvietoti uz telpas ziemeļu-dienvidu ass:

viens izrakts pie ziemeļu pilona pamata, otrs
- Jaunavu

torņa ziemeļu-austrumu daļa - ēkas dienvidu sienas un torņa
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saduras rajona. Apmēram 70 cm dziļuma no esošās grīdas lī-

meņa atsedzas līdz 2 m biezs kultūrslānis (absolūtais

augstums + 2,54 m). Pēc sastāva tas visā dziļumā viendabīgs,

blīvs, satur koka skaidas, dzīvnieku kaulus, ķieģeļu un kār-

niņu lauskas. legūtas 17 senlietas, seši cietie adas apavi,

152 to detaļas, 72 audumu un adījumu fragmenti, 68 kerami-

kas lauskas.

Noņemot kultūrslāni Jaunavu torņa ziemeļaustrumu

daļā, atsedzus pirmatnējās zemes virsma (abs. augstums

+ 1,94 m). Tornis celts mālainas nogāzes malā. Ap 60 cm

dziļa būvbedre pildīta ar kaļķu betonu, pildījumā - dolo-

mīta Šķembas (% 5-20 cm), uz kurām guldīti 40 cm augsti

skaldīti dolomitakmeņi - pamata pēda. Pamatzemes virsma,

sakot no torņa pamata, pa nogāzi uz leju, nostiprināta ar

15-20 cm biezu dolomīta šķembu kārtu, virs kuras uzkrājies

kultūrslānis. Atsegumā konstatēts, ka tagadējā ēkas dien-

vidu siena (uz austrumiem no torņa) nav senais pilsētas no-

cietinājumu mūris, to norāda sienas pamatos iebūvētie ķie-

ģeļi (27x14x16,5 cm) un mūrēšanas paņēmieni.

No senlietām lielākā daļa ir iedzīves piederumi,

piemēram, dzelzs naži ar bronzas apkalumiem un kniedētiem

spaliem (21. att.: 1, 2). Nažu asmeņa augšdaļa meistara

zīme. 21. att.: 1 redzamajam nazim ar iešķeltu roktura galu

analogas formas nazis iegūts Dobeles kapsēta un pēc monētas

tas datējams ar 16. gs. otro pusi. Savdabīgs atradums -

ozolkoka neregulāra astoņstūru birka (21. att.: 4) ar si-

metriskiem urbumiem tās galos un iegrieztam īpašuma zīmēm.

Neskaidra funkcionālā nozīme ir no šķelta kaula darinātajam,

rūpīgi apstrādātajam priekšmetam (21. att.: 3). No iegūtajam

būvdetaļām atzīmējams zaļi glazēts krāsns podiņa fragments

(21. att.: 5), kura cilni bruņas tērpta vīrieša pusfigūras

profils, pie sejas zīme XI, apakšējā daļā uzraksts - ECHIASļ

fragments datējams ar 16. gs. vidu (I. Ose, 1984. g.).

Spriežot pēc atrastajām senlietām, kultūrslānis

veidojies īsā laika sprīdi - 16. gs. otrajā pusē.



21. att.



J. Siatkovskis

IZRAKUMI OZOLKALNA SENKAPOS UN

PĀVULKALNA VIDUSLAIKU KAPSĒTĀ

Laika no 1986. g. 9. līdz 13. jūnijam Latvijas PSR

Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu pētniecības padoms

veica aizsardzības izrakumus jaunatklātajos Ozolkalna

senkapos (Madonas raj. Pamatu c).

1986. gada 14. maijā tika pārbaudīts ziņojums par

senlietu atradumiem smilšu karjera pie Beļavas-Odzienas un

Madonas-Atašienes ceļa krustojuma. Apsekošanas laika no-

skaidrots, ka karjerā pie Ozolkalnu mājām ar ekskavatoru iz-

rakti vairāki apbedījumi un senlietas, daļa no tām nodotas

vietējai skolai, daļa vēl joprojām atrodas pie strādniekiem.

Jaunatklātie senkapi atrodas Madonas raj. Pamatu o.

teritorijā ap 130 m uz dienvidaustrumiem no Beļavas-Odzienas

ceļa un ap 300 m no Beļavas-Odzienas un Madonas-Atašienes

ceļa krustojuma pašā karjera mala. Senkapu vietā pašlaik lī-

dzens tīrums, ko austrumu daļā nopostījis karjers.

Četros izrakumu laukumos (42 25-35 cm dziļuma,

vienā kārtā atsegti četri apbedījumi un iegūtas 17 senlie-

tas, no kurām divas ir savrupatradumi. Senkapu teritorija

ilgstošu laikposmu tiek lauksaimnieciski apstrādāta, tāpēc

kapu bedres neiezimējās (izņemot 4. apbedījumu). Tūlīt psc

velēnas kārtas noņemšanas sākās dzeltena smilts, kurā iezīmē-

jās tumšas, arkla atstātas svītras. Zem velēnas kārtas atse-

dzas ari apbedījumi un senlietai.

Pirmo apbedījumu, kas orientēts ZA-DR virziena,

postījis karjers. No apbedījuma saglabājies tikai galvas-

kauss, vidukļa daļa, labas rokas un kājas kaulu fragmenti.

Roka likta ieslīpi pāri vēderam. Pie apbedījuma atrasts

bronzas bumbierveida zvārgulītis.

Atsedzos otro apbedījumu, kas ari orientēts

ZA-DR virzienā, konstatētas koka šķirsta paliekas, kas vē-

rojamas no galvaskausa līdz pat iegurnim. Tāpat kā visos



125

pārējos apbedījumos, mirušais guldīts izstiepta stāvokli uz

muguras, rokas sakrustotas uz iegurņa. No kapa piedevām at-

rasts uz pēdām likts dzelzs platasmens cirvis, divi bronzas

spirālgredzeni, bronzas pakavsakta ar atrotītiem galiem un

dzelzs nazis.

Trešais apbedījums, tāpat kā divi iepriekšējie,
atsedzas tūlīt zem velēnas kārtas, kapa bedre neiezimējac.

Mirušais orientēts ZR-DA virziena un guldīts uz koka krijam,

kuru paliekas konstatētas zem iegurņa. Ka kapa piedevas miru-

šajam līdzi dots dzelzs platasmens cirvis, kas likts uz laba

augšstilba, dzelzs nazis, bronzas pakavsakta ar atrotitiem

galiem un bronzas spiralgredzens.

Ceturta apbedījuma kapa bedre iezīmējās 35 cm

dziļuma. Mirusī sieviete orientēta DR-ZA virzienā un guldīta

izstiepta stāvoklī uz muguras. Mirušas galva likta uz papar-

des lapām. Vidukļa rajonā konstatētas krijas. Kapa bedres

pildījuma vērojamas dažāda lieluma oglītes. Apbedījuma kapa
inventārs sastāvēja no bronzas spirāļu vainadziņa, divām

bronzas aprocēm ar stilizētiem zvērgalvu galiem, kas rotātas

ar četru paralēlu trīsstūrišu rindu ornamentu, un bronzas

spiralgredzena.

Spriežot pēc apbedījumu orientācijas un atrastajām

senlietām, jaunatklātais piemineklis ir latgaļu līdzenais

kapulauks, kas datējams ar 12.-13. gadsimtu.

Laikā no 1986. g. 6. līdz 26. jūlijam turpinājās

izrakumi Pāvulkalna viduslaiku kapsētā, kas atrodas Valkas

raj. Launkalnes c, pie Strautmaļu mājām.

Piecos izrakumu laukumos (153 0,3-0,9 m dzi-

ļumā, 1-3 kārtās atsegti 62 pieaugušo un 14 bērnu apbedī-

jumi (1982.-1983. g. - 128, 1985. g* - 103). legūtas 68 sen-

lietas.

Mirušie parasti guldīti izstieptā stāvoklī uz

muguras, rokas liktas gar sāniem, uz krūtīm vai iegurņa.
241. kapā guldītais bērns likts uz labajiem sāniem. 281. kapā

mirušais guldīts uz kreisajiem sāniem. Labā roka saliekta

elkonī taisna leņķī, kreisā - likta gar sāniem. Pie kreisās
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rokas atradās bronzas pakavsakta ar atrotītiem galiem.

285. kapā mirušais guldīts izstiepta stāvoklī uz vēdera.

Pie galvaskausa, paralēli mirušajam, likts dzelzs nazis.

34 mirušie orientēti R-A virziena, 13 - DRR-ZAA, 12 -

ZRK-DAA, pa septiņiem - ZR-DA un DR-ZA, pa vienam Z-D, A-R un

ZAA-DRR virziena. 271. kapa konstatēts dubultapbedījums -

sieviete ar bērnu. Mirušie guldīti viens virs otra, bērns

likts sievietei labajā pusē uz krūtīm, galvas kopa.

43 apbedījumi ir bez kapa piedevām. Sieviešu apbe-

dījumos raksturīgākais kapu inventārs ir stikla krellītes,

bronzas gredzeni, bronzas pakav- un rinkaaktas, bronzas

zvārgulīši, bronzas un dzelzs adatiņas, naži, monētas.

310. kapa mirušajai zem apakšžokļa likts dzelzs nazis. Bez

diviem bronzas skārda slēgtajiem un viena bronzas slēgta

gredzena kapa līdzi dota arī bronzas riņksakta ar neskaidru

uzrakstu.

Vīriešu kapu inventāra bija dzelzs naži, sllmesti,

bronzas un dzelzs sprādzes. Kopuma izrakumos atrasti

29 dzelzs naži, 3 sllmesti, 7 bronzas gredzeni, 4 bronzas

pakavsaktas un 4 riņķsaktas, 2 bronzas un 3 dzelzs adatas,

2 bronzas un 4 dzelzs sprādzes, 1 bronzas zvārgulītis,

4 krellītes, 1 dzelzs riņksakta, 4 monētas.

1986. gada izpētītā kapsētas teritorija datējama

ar 14.-16. gadsimtu. Par to liecina arī monētas - divi

Tallinas Llbekas tipa feniņi (14. gs. beigas - 15. gs. sa-

kums) un Kelmlha fon Malinkrota Tērbatas bīskapijas feniņš

(1459.-1468. g.) (noteica V. Zobiņa) - un rinksakta ar uz-

rakstu, kas datējama ar 13.-15. gadsimtu.

D. Svarāne, S. Tilko

ARHEOLOĢISKĀS UZRAUDZĪBAS DARBI RĪGĀ,

MĀRSTAĻU IELĀ 12/14

Rīgas vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības

inspekcija sadarbība ar Vēstures institūtu 1986. un 1987. g.
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veica arheoloģisko uzraudzību Marstaļu iela 12/14, kur Poli-

jas Tautas Republikas firmas "PKZ" Ļubļinas nodaļa būvē

Rīgas videocentru.

Nostiprinot ēku pamatus, izrakumi notika ap 31 m

liela pagalma, tam līdzas esošajās pagrabtelpās (40 m^), ka

ari atsevišķās vietas zem ēku sienam (44 m^).

Darbu gaita padziļināja pagalma un pagrabtelpu

zemes līmeni. Pagalms 17.-19. gs. pārrakts ar vairākām at-

kritumu bedrēm, tāpēc netraucēta kultūrslāņa stratigrāfija

visa platība nebija saglabājusies. Maksimālais kultūrslāņa

biezums sasniedza 5,7 m. Tajā izsekojami pieci apbūves ho-

rizonti. legūtas liecības par atsevišķam pildrežga un guļ-

būves konstrukciju ēkām. Pagrabtelpa, pazeminot grīdu līdz

4 m dziļumam, zem esoša ielas līmeņa atsedza karkasa kons-

trukcija celtas ēkas 5,5 m garu sienu ar durvju vietu tas

vidū. Sienas apakšējā guļbaļķa virspusē pa vidu izkalta

grope stāvus liktu aizpildošo dēļu ievietošanai. leejas

vietu iezīmēja divas izkaltas statņu ligzdas 1,95 m attā-

lumā viena no otras.

1,7 m attāluma no šis ēkas atradās otra 3,5x5,0 m

liela guļbaļķu celtne, kas ar galu novietota pret Peitavas

ielu. Celtnei saglabājušies divi stūri, ārējā siena ielas

pusē iznicināta vēlāka pārrakuma. Ēkas sienu konstrukcija

šāda: pamatvainaga stūros izkaltas ligzdas statņiem, kuru

sānos savukārt izveidotas gropes sienu aizpildošo guļbaļķu

nosmailināto galu ievietošanai. leejas vieta bijusi sānu

sienā, par ko liecina baļķa vidusdaļā, 76 cm attālumā viena

no otras, iekaltas divas durvju stenderu ligzdas.

Atrasto senlietu klāsts (587 vienības) sniedz

ieskatu par 13.-16. gs. Rīgas iedzīvotāju materiālo kultūru.

legūts vairāk neka 700 keramikas lausku, galvenokārt no

13.-14. gs. agrīnajiem akmensmasas traukiem. Ir ari dažas

lauskas no 15. gs. keramikas. Atsevišķi trauki restaurējami

pilnībā. Lielā skaita iegūti ādas apavu fragmenti: gan pie-

augušo, gan bērnu. Otru lielāko senlietu grupu veido darba-

rīki un iedzīves priekšmeti - galdiņu un virpotie koka trau-



128

ki. Uz piecu virpotu koka bļodu dibeniem iegrieztas īpašuma

zīmes. Interesanti atradumi ir vairākas koka karotes

(22. att.: 2), profilēts koka rokturis (22. att.: 4), dzelzs

nazis (22. att.: 3). liela dzelzs atslēga. No kaula izstrādā-

jumiem minami stils, ķemmes un to fragmenti, adatas. legūti

arī 10 mala vērpjamās vārpstas skriemeļi. Ar militāro dar-

bību saistāmi divi dzelzs šķēpa gali, pieši un arbaleta

bultas gals, ar zvejniecību - airi, makšķeraķis, kā ari da-

žādas formas koka un priežu mizas tikla pludiņi (22. att.: 5)

ar vienu vai diviem caurumiem vidū. Atrasta ari bērna rotaļ-

lieta - neliels, dedzināta māla brūni glazēts zirdziņš ar

jātnieku (22. att.: 1). Jātnieka augšdaļa nolūzusi.

Nostiprinot esošos mūra sienas pamatus, pagalma

austrumu stūri 4,5 m dziļumā neliola šurfa atsedza otrādi

apverstu no priedes stumbra izdobtu vienkoča laivu. Sagla-

bāt izdevies 2 m garu laivas galu, pārējā daļa palika zemē

ārpus šurfa. Laivas platums vidusdaļā 54 cm, sienu biezums

2-5 cm, augstums 22 cm. Laivas gals notēsts smails, ar ne-

lielu pacēlumu uz augšu. Laiva iekšpusē gluda, bez solu vie-

tām. Laivas ārpusē netika konstatēti ne horizontālie at-

balsta dēļi - t.s. spārni, ne ari vertikālie, stabilitāti

palielinošie dēļi - t.s. laidās, kas raksturīgi etnogrāfis-

kajām vienkocēm. legūtais laivas fragments ir pašreiz vie-

nīgais un senākais šāda veida atradums Rīga. Tas nodots

i\lgas Vēstures un kuģniecības muzejam.

G. Toropina

AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI

SALNASKROGA SENKAPOS UN

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU APSEKOŠANA

CĒSU RAJONĀ

1906. gada Latvijas PSR Kultūras ministrijas

Kultūras pieminekļu pētniecības padome kopa ar Madonas no-

vadpētniecības un mākslas muzeju veica arheoloģiskos izra-
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kūmus Madonas raj. Liezēres c. Salnaskroga senkapos (re-

publikas nozīmes arheoloģijas piemineklis nr. O'.'O).Senkapi

ierīkoti ziemeļaustrumu-dienvidrietumu virzienā orientētā

grants paugurā starp bij. Salnaskrogu un Ogriņu mājām. Jau

sākot ar 20. gs. 20. gadiem apmēram 150x400 m plaša terito-

rijā atrasti savrupatradumi. 70. gados kapulauka ziemeļu

daļa norakta granti. Arheoloģiskos izrakumus Salnaskroga

senkapos veikuši E. Šturms 1927. g. (apbedījumi netika

konstatēti) un A. Radiņš 1979. g. (atsegti 4 apbedījumi).

1986. gada no 4. līdz 29. augustam Salnaskroga
2

senkapos izpētīta 420 m liela teritorija gar grants kar-

jera malu, atsegti 14 apbedījumi (5.-18. kaps): 12 skelet-

kapi un divi ugunskapi, to skaitā divi dubultapbedījumi.

Kapulaukā atklātas divas rituāla bedres, iegūtas 145 sen-

lietas.

No atsegtajiem 12 skeletapbedljumiem pieci bija

postīti. Mirušie ierakti Četrstūrveida bedrēs ar vairāk

vai mazāk noapaļotiem stūriem (garums 1,90-2,40 m, platums

0,60-1,20 m). Trīs postīti apbedījumi konstatēti jau aram-

kārtā, pārējo apbedījumu dziļums 0,50-1,05 m. Mirušie gul-

dīti uz muguras izstieptā stāvoklī. Vīriešiem un sievietēm

vērojama pretēja apbedījumu orientācija: sievietēm ar galvu

uz DR, vīriešiem - uz ZA. Vienā dubultapbedijuma (9. kaps)

pretējā virzienā bija guldīta sieviete (9.b. kaps) un pus-

audzis (9.a kaps). Vairākos skeletkapos virs un zem miru-

šajiem saglabājušies nelieli dēļu fragmenti. Divos vīriešu

apbedījumos (11., 12. kaps), 0,40-0,50 m virs skeleta, kapa

bedres vidusdaļa atsedza ar pelniem un oglītēm pildītas bed'

res. Nelielas oglītes bija vērojamas 18. kapa bedres pildī-

jumā, bet postītajā 16. kapā atsedza tumšus ar oglītēm un

pelniem pārjauktus laukumus.

Vairākos apbedījumos konstatēja akmeņus. Tie atse

dzās kapa bedres mala tūlīt zem velēnas (14. kaps), kapa

bedres pildījuma virs skeleta (11., 16. kaps) vai arī uz

pamatzemes blakus skeletam un iezīmēja kapa bedres robežu

(8. kaps). 18. kapā virs miruša labā apakšstilba likts vi-
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deji liela, garenas formas granitakmens.

Salnaskroga kapulaukā atsedza divus vīriešu

(10., 17. kaps). Abos gadījumos kalcinēti kauli

un nedegušas senlietas bija novietotas ziemeļaustrumu-dien-

vidrietumu virziena orientētās kapa bedrēs. Virs 10. kapa

bedres, tās ziemeļaustrumu mala, atsedza ar pelniem un oglī-

tēm pildītu bedri. Kalcinēto kaulu un senlietu galvena gru-

pa atradās zem šīs augstāk fiksētās bedres. 17. kapā virs

un zem senlietām konstatēja nelielus koku fragmentus. Savda-

bīgs bija dubultapbedījums - 14. kaps. Blakus piedevām bagā-

ta vīrieša skeletapbedījumam (14.a kaps), ta kreisajā pusē,

kopā ar pavirši darinātām senlietām - bronzas pakavsaktu ar

atrotītiem galiem un spirālgredzenu - bija novietota neliela

pusdegušu cilvēka kaulu grupa (14.b. kaps).

Kapu inventārs nepostītajos apbedījumos svārstījās

no 4 līdz 14 senlietām. Mirušajam sievietēm līdzi dotas ar

bronzas gredzentiņiem rotātas villaines, grīstes vainagi ar

bizēm, kaklarlņķi, kauri gliemežnīcu kaklarotas, spirālap-

roces, spirālgredzeni v.c. senlietas. Vīriešu kapu inventāru

veidoja šaurasmens un platasmens cirvji, uzmavas šķopi,

jostas apkalumi, pakavsaktas, spirālgredzeni. Vairākos apbe-

dījumos gan sievietēm, gan vīriešiem ap potītēm tika atsegti

apavu vai kājautu rotājumi. Tos veidoja viena spirālišu jos-

la kājas priekšpusē (9. kaps), vairākas spirālišu rindas

visapkārt kājai (16. kaps) vai viena elastīga spirāle, kas

aptvēra potīti, bet priekšpusē bija atstāta vaļa (13. kaps).

Piedevām bagātā 16. kapā kopā ar dzelzs cirvi un jostu, kas

sastāvēja no vairākiem apkalumiem, sadalītāja un jostas

pušķa, tika atrasts ar bronzas lenti rotāts ādas maks. Atzī-

mējams 18. kaps, kura orientācija atbilda sievietes apbedī-

jumam - ar galvu uz DR, bet kapa inventārs sastāvēja no vai-

rākiem atšķirīgiem jostas apkalumiem, spirālgredzena un

dzelzs uzmavas šķēpa.

Bez mirušajiem līdzi dotajiem senlietu komplektiem

kapu bedrēs atrada vairākas senlietas, kas uzskatāmas par

ziedojumiem- apirālgredzenua (10.kapa), rotadatu (13.kapa).
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12. kapā, 0,30 m virs skeleta, atsedza blīvu bronzas gredzen

tinu klājumu. 0,48x0,45 m lielā laukumā tie turpinājās

0,10-0,12 m bieza josla. Domājams, ka mirušajam līdzi dota

vairākās kārtas salocīta villaine.

Spriežot pēc senlietu formas, Salnaskroga kapu-

lauka apbedīti latgaļi. Atsegtie apbedījumi attiecas uz

laikposmu no 10. gs. līdz 12. gs., lielāka daļa apbedījumu

datējama ar 11. gadsimtu.

Kultūras pieminekļu pētniecības padome kopā ar

Cēsu Vēstures un mākslas muzeju 1986. g. un 1987. g. turpi-

nāja arheoloģisko pieminekļu apsekošanu Cēsu rajona. No jau-

na apsekoti Drustu, Dzērbenes, Kaives, Liepas, Nītaures,

Mārsnēnu, Skujenes, Taurenes un Raunas c. arheoloģiskie pie-

minekļi, bet iepriekš apsekotajos ciemos pārbaudītas pēdējos

gados iegūtās ziņas. Kopumā apzināti 307 objekti, tie ap-

rakstīti, fotografēti un atzīmēti saimniecību zemes ierīcī-

bas plānos.

Veicot meliorācijas darbus brāļu Kaudzīšu muzeja

teritorijā, atklāta Viduskaibēnu apmetne (Vecpiebalgas c).

Meliorācijas tranšejās konstatēja līdz 1 m dziļas pavardu

vietas, kurās atsedzās ogles un deguši akmeņi. Viduskaibēnu

apmetnē atrastas tekstilās keramikas lauskas un graudberzis.

Bezripas keramikas lauskas iegūtas arī Pīļupites apmetnē

(Inešu c.) un Tīrumviekšeļu pilskalna (Jaunpiebalgas c.)

pakājē. Neapmierinošs ir stāvoklis republikas nozīmes ar-

heoloģijas piemineklī - Dzērbenes pilskalnā (Dzērbenes c),

kurā atrodas estrāde. Nesen, paplašinot uzbraucamo ceļu,

postīts nogāžu kultūrslānis, sākušies nobrukumi. Stāvajās

kalna nogāzēs iemītas gājēju taciņas; tādēļ veidojas izska-

lojumi. Pilskalna grāvji aizauguši krūmiem, piegružoti. Ne-

seni postījumi notikuši arī republikas nozīmes arheoloģi-

jas piemineklī - Drapmaņu senkapos (Skujenes c), 1986. g.

rudenī tie daļēji uzarti. Ekspedīcijai nodotas senlietas no

postīta sievietes apbedījuma, kas attiecināms uz vēlo

dzelzs laikmetu. Pārbaudot arhīvu ziņas, daba tika lokali-

zēti Jauntēvenēna senkapi (Drustu c), kas iekļaujami aiz-



133

sargājamo pieminekļu sarakstā, bet 200 m uz austrumiem no

sapostītā Rimšu Upurkalniņa (Raunas c.) konstatēja apmēram

25,0x20,0x0,8 m lielu akmeņu krāvumu, varbūtēju agrā dzelzs

laikmeta apbedījuma vietu. Pagaidām tuvāk nedatējami senkapi

atklāti pie Sišu mājām (Skujenes c).

Pieminekļu apsekošanas laika atklātas jaunas, do-

mājams, viduslaiku kapsētas pie Oškalnu (Drustu c), Jaun-

vepru (Dzērbenes c), Mergupju (Nītaures c), Krampju (Sku-

jenes c), Bērcēnu (Taurenes c), Veclejdaudziešēnu (Vai-

ves o.) un Ormaņu (Zosēnu c.) mājām, ka arī viduslaiku kap-

sēta ar krustakmeni pie Jaunlaiviņu (Raunas c.) mājām. Par

eventuālu viduslaiku kapsētu uzskatams lēzens smilšu uzkal-

niņš pie Žaku mājām (Raunas c), kurā atrodas "zviedru

virsnieka kaps". Agrāk nereģistrētas viduslaiku kapsētas bi-

jušas ari pie Maliņu (Drustu c.) un Dzestreņu (Zosēnu c.)

mājām, bet pašlaik tās uzskatamas par nopostītām. Pārbaudot

arhīvu ziņas, konstatēja vairākas viduslaiku kapsētas, kas

iekļaujamas aizsargājamo pieminekļu skaitā. Tādi ir Zviedru

kapi pie Valstkalnu mājām (Drustu c), Kapiņi un Bedru kal-

niņš pie Mindaugu mājām (Drustu c), Zviedru kapi ar krust-

akmeni pie Strlķeļu mājām (Raunas c.) un viduslaiku kapsēta

pie Drustu aptiekas. Turpretim kapsētas pie Tulču (Drustu c),

Elku (Dzērbenes c.) un Muilēnu (Kaives c.) mājām ir nopostī-

tas. Neseni postījumi konstatēti vietējas nozīmes arheolo-

ģijas pieminekli - Staiduļu viduslaiku kapsētā (Raunas c).

Ņemot granti, te skarti vairāki apbedījumi. Atzīmējamas ir

vietas, kur vairāki viduslaiku arheoloģijas pieminekļi atro-

das tiešā tuvumā un veido vienotu kompleksu. Tādi ir jaun-

atklātie objekti - Kapu kalns un Baznīcas kalns pie Straut-

maļu mājām (Skujenes c), tie situēti apmēram 250 m attālumā

viens no otra, Karātavu kalns un viduslaiku kapsēta pie Ba-

ložkalnu mājām (Raunas c), kas atrodas blakus kalnos. Pār-

baudot ziņas par krustakmeni pie Gaismiņu mājām (Raunas c),

noskaidrojas, ka tas atradies tagad nopostītas viduslaiku

kapsētas teritorija, bet 150 m uz dienvidrietumiemno kapsē-

tas ir Baznīcas kalns. Apmēram 500 m uz ziemeļrietumiem no
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šis vietas atklāja vel vienu viduslaiku pieminekli - Turku

kapus pie Krieviņu mājām. "Baznīcas vietu" konstatēja ari

200 m uz dienvidrietumiemno jau zināmas viduslaiku kapsē-

tas - Skanules kalna pie Migļu mājām (Zosēnu c).

Apsekošanas laikā pārbaudītas ari kulta vietas.

Bojā gājuša Ķlzēnu svētozola vietā (Kaives c.) pirms apmē-

ram 10 gadiem iestādīts jauns ozoliņš. Tika lokalizētas vai-

rākas izpostītu kulta pieminekļu atrašanās vietas, pierakstī-

tas mutvārdu tradīcijas un aculiecinieku stāstījumi par te

piekoptiem rituāliem, šādas vietas ir Pekas akmens pie Peku

mājām (Taurenes c), Vella akmens pie Krlgalu dzirnavām

(Nītaures c), ka ari agrāk nereģistrēts pēdakmens pie Bali-

vllku mājām (Raunas c.) un pīlādzis pie Mllakšu mājām

(Drustu c).

N. Treijs

IZRAKUMI CĒSĪS, RĪGAS IELĀ 2 UN

SIGULDAS PILSDRUPĀS

1986. gada vasara Cēsīs paralēli Vēstures institū-

ta arheoloģiskajai ekspedīcijai strādāja arī Latvijas PSR

Kultūras ministrijas Restaurācijas institūta arheoloģiskā

ekspedīcija, kas veica pārbaudes izrakumus vecpilsētas aiz-

sardzības zonas objekta Rīgas iela 2. Darbus, saistītus ar

gruntsgabala izvietotas koka dzīvojamās ēkas restaurācijas

projekta izstrādāšanu, finansēja pasūtītājs - Cēsu rajona

Dzīvokļu saimniecības pārvalde. Izpētes mērķis bija precizēt

viduslaiku pilsētas aizsardzības mūra atrašanas vietu, kas,

pēc pilsētas vēsturisko plānu ziņām, šķērsojis vairākkārt

robežas mainījušo apbūves gabalu.

Izrakumi, kas notika 66 platība skvēra pie ēkas

ziemeļu fasādes, parādīja, ka pilsētas aizsardzības mūra

posms daļēji atrodas zem koka dzīvojamās ēkas. Tika attīrīts

mūra fragments ap 8 m kopgaruma. Maksimālais mūra atseguma

augstums 247 om, mūra pēdas augstums 195 cm, virs pēdas mūris
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saglabājies 52-55 om augstumā. Mūra pēda zemē iedziļināta

par 140-150 cm, bet tās augšēja virszemes daļa iestrādāta

sarkanā māla slāni. Aizsargsienas platums sasniedza 185 cm,

bet tās atkāpes platums no pēdas - 8-24 cm. Aizsardzības mū-

ris veidots <ticplienakmeņiem kaļķu java, bet mūra iekšienē

vietām iemūrēti arī laukakmeņi.

Izrakumos izpētīta arī teritorija aizsardzības mū-

ra priekšā. Kultūrslāņa biezums šeit sasniedza 195-220 cm un

šadā dziļumā atsegta dzeltenbrūna pamatzemes smilts. Labi

iezīmējās ar būvgružiem un kaļķu javu bagātie slāņi, kas at-

tiecas uz mūra celšanas (14. gs.) un nopostīšanas (18. gs.

sakumā Ziemeļu karā) laiku.

Izrakumos iegūtas 94 senlietas, 30 vienības dažādu

paraugu, 278 māla trauku lauskas, 156 krāsns podiņu fragmen-

ti. Jāatzīmē tāds rets atradums kā m. ē. 2. gs. sākuma Romas

imperatora Adriana monēta - sestercijs, ka arī daži citi

senlietu atradumi - uz 15. vai 16. gs. attiecināma bronzas

pakavsakta, 16. gs. beigu Rīgas brīvpiisētas šiliņš un

Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa 17. gs. sākuma monēta.

Izpētes darbu rezultātā radusies iespēja vienlai-

kus ar ēkas restaurācijas projekta izstrādāšanu kompleksi

risināt ari skvēra teritorijas labiekārtošanu, paredzot at-

segtas viduslaiku fortifikācijas sistēmas fragmenta ekspo-

nēšanu vai marķēšanu dabā.

No 1987. gada 6. jūlija līdz 4. septembrim minētā

ekspedīcija strādāja Siguldā, uzsakot Siguldas pilsdrupu

arheoloģisko izpēti. Darbi, kurus finansēja Gaujas nacionā-

lais parks, noritēja sakarā ar pilsdrupas plānotajiem kon-

servācijas un restaurācijas pasākumiem (arhitekte T. Vītola),

lekšējās priekšpils vārtu torņa pakājē izpētīta

90 nT*liela platība. Šeit ap 80 cm dziļumā atsegts no nelie-

liem laukakmeņiem un dolomītakmeņiem veidots priekšpils bru-

ģa klajums. Datējoši atradumi netika iegūti. Vārtu caur-

brauktuvē bruģis robežoja ar liela izmēra laukakmeņu mūri,

kas atsegtās virsmas līmenī paiet zem torņa un, iespējams,

attiecas uz periodu pirms pašreizējā torņa celtniecības,
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kura notikusi ap 1400. gadu. Pie torņa ziemeļrietumu stūra

daļēji atsegta viena no bijušā staļļa sienām.

Pils vecākajā daļā, pie konventa ēkas austrumu

2

puses sienas, ap 40 m platība veikti darbi, lai atraktu

vienu no konventa ēkas 1. stāva durvju ailām, kas atradās

avārijas stāvoklī. Izrakumi daļēji skāra gan konventa ēkas

iekštelpas, gan ari ārpusi abpus durvju ailai. Kārtā zem

būvgružu slāņa ēkas ārpusē uziets arī vienīgais datējošais

atradums - Jobana II Bertkova (1473.-1485. g.) Tērbatas bīs-

kapijas feniņš.

Darbus Siguldas pilsdrupas paredzēts turpināt,

paplašinot atsegumu jau minētajās vietas, ka arī citur, kur

nepieciešami steidzami konservaoijaa darbi.

J. Urtāns

PĒTĪJUMI LIELVĀRDES PILĪ

No 1987. gada 3. augusta līdz 3. septembrim Kultū-

ras pieminekļu pētniecības padome veica aizsardzības izra-

kumus un pilsdrupu konservācijas darbu uzraudzību Lielvārdes

viduslaiku pilī (Ogres raj. Lielvārdes pc).

Lai apsekotu Daugavas krasta nobrukumu apdraudēto

teritoriju, Lielvārdes pils dienvidu daļā, Daugavas krasta

kraujas mala tika iemērīts 44 liels izrakumu laukums, kuru

izpētot, sasniegts 4,8 m dziļums. Noskaidrojas, ka uz vācu

pils pastāvēšanas posmu attiecas kultūrslāņa augšējie 3 m.

Virskārta līdz 1 m dziļumam bija postīta ar vēlāku laiku pār-

rakumiem. Jau šajā līmenī tika iegūts daudz neglazēto, rie-

voto krāsns podiņu fragmentu. Lielāka podiņu koncentrācija

novērota kopā ar deguša mala klājumu, kas varētu liecināt

par sabrukušas podiņu krāsns paliekam. Laukuma ziemeļrietumu

daļā atklāja hipokausta krāsni, kuras augšēja daļa bija mū-

rēta no divām ķieģeļu un divām akmeņu rindu velvēm. Krāsns

virspusē atklāja nogludinātu kaļķakmens plākšņu gabalus, kas

uzskatāmi par siltā gaisa kanālu aizvariem. Krāsns, kuras kur

tuvos daļa iegāja profilā, platums 2,4 m. Lai saglabātu
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iespēju krāsni rekonstruēt, tā netika līdz galam atsegta.

Pi9 krāsns atrada Pārdaugavas hercogistes 1572. g. šiliņu

(noteica K. Ducmane). Blakus Krāsnij atklāja no apskalditiem

kaļķakmeņiem mūrētu 0,95 m platu sienu, kuras gals pret Dau-

gavu nobrucis. Siena atrodas vienā līnijā ar Lielvārdes

pils rietumu korpusa iekšējo sienu un, domājams, ir tās tur-

pinājums. Atklātā mūra austrumu pusē konstatēja dažāda lie-

luma akmeņu (% no 0,2 līdz 0,8 m) irdenu sakopojumu. Sitiet,

ka akmeņi savēlušies vai savelti pie mūra, gar kuru bijis

iedziļinājums grāvja veidā. Mūris izbeidzas 3,2 m dziļumā ar

vienā pusē ieslīpi pret vidu liktu kaļķakmeņu podu, kas savu-

kārt novietota uz bieza, zilgana māla klājuma.

Zem vācu pils slāņiem izpētīts pirmsvācu laika

kultūrslānis, ko raksturoja (attiecībā pret mūsdienu zemes

virskārtu) slīpas, melnas un pelēkas, amorfas zemes un glū-

daina māla kārtas. Domājams, ka te pētīta pirmsvācu pils-

kalna vaļņa nogāzes daļa. Šajā slānī atrasti bezripas kera-

mikas fragmenti. Zināmu pieturas punktu pirmsvācu laika kul-

tūrslāņa datēšanai dod būvgružos pie pils ieejas atrastais

vidējā dzelzs laikmeta šķiļamakmens.

Sakarā ar Lielvārdes pils konservācijas darbiem

tika veikta arheoloģiskā uzraudzība būvgružu virskārtas no-

rakšanā pils vārtu rajonā. Pie pils ārējā rietumu mūra, pa

labi no ieejas, zem būvgružiem konstatēta kvadrātveida izbū-

ve, kas vēlākos laikos pils pusē aizmūrēta. Domājams, ka te

atklāti ārpus pils izvirzīta vārtu torņa pamati,kura iekšējie
izmēri 3,6x3,7 m,sienas biezums 1,95 m.Tornis izsmelts līdz

2,8 m dziļumam, skaitot no tā mūsdienu augstākās vietas. No

būvgružiem daļēji attīrītas arī torņa ārmalas un pils daļa

starp ieeju un pils rietumu korpusu. Te starp būvgružiem at-

rada krustakmeni ar reljefi veidotu krustu.

No pils vācu laika atradumiem (kopskaitā pāri par

80) atzīmējami dzelzs stopa bultu uzgaļi (23. att.: 9-13),

naži, žebērkļa fragments (23. att.: 8), īlens (23. att.: 14),

kaula irbuļi, griezumiem rotāta plāksnīte (23. att.: 2), me-

tamais kauliņš (23. att.: 3), bronzas pakavsakta (23. att.:

5), kniepadata (23. att.: 6), piekariņš (23. att.: 7), kausa
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roktura un vāka fragments (23. att.: 1), apkalums (23. att.:

4), monētas. legūti ari glazētu krāsns podiņu fragmenti,

čuguna un akmens lielgabala lodes un to fragmenti, dažādas

būvdetaļas, piemēram, rombveida mala flīzes.

Kopumā Lielvārdes pils vācu slānis pēc atradumiem

datējams ar laiku līdz 16.-17. gs., bet pirmsvacu slānis -

ar m.c. 1. g. tūkstoti.

J. Urtāns

PIEMINEKĻU APSEKOŠANA

JĒKABPILS RAJONĀ UN

IZRAKUMI LONĒ, RUDBĀRŽOS UN

PIE BRASLAS UPES

1986. un 1987. gadā Kultūras pieminekļu pētniecības

padome veica daļēju pieminekļu apsekošanu Jēkabpils rajona.

Kopuma apsekoti 166 objekti. Pieminekļi aprakstīti, fotogra-

fēti, kartografēti, precizētas to adreses un izmantotāji.

Apsekošanas rezultāta sastādīts vietējas nozīmes aizsargā-

jamo arheoloģijas pieminekļu saraksta papildinājums.

Pārbaudot 50-60 gadus vecas ziņas, lokalizēti vai-

rāki agrā dzelzs laikmeta senkapu uzkalniņi: četri uzkalniņi

mežā pie Ilenāniem, uzkalniņš pie Gretčm (visi Sēlpils c.),

nopostīta uzkalniņa paliekas pie Ancišiem (Aknlstes pc),

četri uzkalniņi pie Spiļviem un uzkalniņi pie bij. Bērzkalnu

mājām (visi Mežāres c). Atklāti arī jauni, šķiet, šl paša

laika uzkalniņi Medllās (Cīņaa c.) - caurmērs ap 15 m,

augatuma ap 1 m - un t.a. Mēra kapi mežā pie bij. Rāceņu

mājām (Aknlstes pc.) - caurmērs ap 15 m, augstums ap 1 m.

Noskaidrots, ka Sēlpils c. Jozupu senkapu uzkalniņš un Ali-

nanu-Altbergu senkapi ir viena un tas pats objekts, kas at-

rodas Baltiņu māju tuvuma. Pie šīm pašām mājām Baltiņu ezera

krasta uzietas divas apmetnes (abas ap 0,5 ha platībā) ar

bezripas keramiku. Pie Dignājas baznīcas (Dignājas c.)

arumos konstatēts kultūrslānis ar pavardu paliekam, atrasta
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švlkata keramika. lepriekš nezināmas apmetnes lokalizētas

pie Krastu mājām Vecmuižas ezera mala (Gārsenes c.) un pie
Vanagu mājām Zuju ezera krastā, kuras tuvuma pie Krastiņu

<n:tj..L.-!iatklāts,šķiet,viduslaiku nocietinājums(abiAsares

c.). i-ieDronku ezera uzieta viduslaiku ciema vieta, kura

platība ap 4 ha (Rubenes c). Atklātas ari jaunas, domājams,

viduslaiku apbedījumu vietas pie Medilam Gardaunes ezera

krasta (Cīņas c), Skudru mājām (Dunavas c), Izabelines un

Lubiņu mājām (abas Rubenes c). Lubiņu senkapu teritorijā

atrasta sirdsveida sakta. Lokalizētas senās kulta vietas:

Kraukļu akmens ar dobumu un Ilenānu Jumpravas kalns, kura

virsotnē un nogāzēs konstatēti deguši akmeņi (abi Sēlpils -

c). Noskaidrots, ka pie Oreļu mājam (Aknlstes pc.) bijis

dobumakmens, kas meliorācijas darbu gaita ierakts zemē.

Meliorācijas pasākumi izpostījuši Dignājas pilskalna ap-

metni (Dunavas c.), kuras kopējā teritorija ap 2,5 ha.

1986. un 1987. gadā Kultūras pieminekļu pētniecī-
bas padome izdarīja aizsardzības izrakumus pie Klūgu un

Bākūžu akmens (tie atradās projektējamo meliorācijas ob-

jektu robežās), ka ari Braslas upes krastā zem klinšu zīmē-

jumiem.

Klūs;uUpurakmens atrodas Jēkabpils raj. Lones c.

pie Klūgu mājām. Izpētot 24 lielu laukumu "akmens" dien-

vidrietumu pusē, noskaidrojas, ka par Upurakmeni dēvētais

objekts nav akmens, bet gan stipri apdedzināta māla sakopo-
jums, kas uzlūkojams par darvas cepļa paliekām. Cepļa vai-

rākkārtēju izmantošanu varētu apstiprināt neregulāri iedzi-

ļinājumi "akmens" tuvumā, kuru pildījumā bija ogles un ap-

deguša mala gabali. lespējams, ka vēlāk cepļa vieta izman-

tota kā pagāniskā upurvieta, par ko liecina nosaukums

Upurakmens un vietējās tradīcijas. Nekādi atradumi, kas va-

rētu datēt kā cepļa, tā Upurakmens izmantošanu, netika

iegūti. Izrakumi pie Lones Klūgu Upurakmens ir pirmais mē-

ģinājums arheoloģiski pētīt darvas cepli Latvijas teritorija.

Bākūžu "Robežu akmens" atrodas Kuldīgas raj. Rud-

bāržu c, mitrā ielejā starp Bākūžu un Vizbuļu mājam. Akmens
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m) virsmā vērojams dabisks, lēzens, neregulārs

iedobums (lidz 0,1 m dziļš, % ap 0,9 m), kurā krājas lietus

ūdens. Akmens augstākajā ziemeļu pusē iekalts krusts

(0,23x0,13 m, iekalto rievu platums 0,04 m). Spriežot pēc

nosaukuma un vietējām tradīcijām, akmens uzlūkojams par ro-

bežzīmi. Ap to izpētīts izrakumu laukums, kura platība
2

.

18 m
. Noskaidrots, ka akmens iegūlis purvainā, melnā zemē,

kuras biezums pie akmens 0,6-0,7 m. Tajā atrastas trauku un

pudeļu lauskas, attiecas uz 19.-20. gadsimtu. Nekādi at-

radumi, kas norādītu uz akmens kā robežzīmes nozīmi, netika

iegūti.

Braslas upes krastā 1986. g. inženieris G. Eniņš

smilšakmens klintī atklāja iegrieztas zīmes, kas attāli at-

gādina dažādus latviešu ornamentikas motīvus. 1987. gadā

šīs klints pakājē, Braslas upes krasta nogāzē (Rīgas raj.
2

Krimuldas c), 28 m platība tika veikti izrakumi ar nolūku

pazemināt zemes līmeni zem zīmēm. Izrakumi parādīja, ka ze-

mes slānis zem zlm-ijumiem klintī veidojies dabiska ceļā no

nobrukumiem, cilvēka klātbūtnes pēdas te netika atklātas un

līdz ar to nekādus pieturas punktus klinšu zīmējumu datēša-

-2
nai neieguva. Konstatēts, ka klinšu zīmējumi 5 m platība

iegriezti 1,6-2,3 m virs pamatzemes - devona māla, kas at-

klājās zem sarkanīgā smilšakmens.

V. Urtāns

MADALĀNU PILSKALNA, CIEMA UN

KAPULAUKA IZPĒTE

Minētie pieminekļi, kurus no visām pusēm norobežo

dažādu laiku desmit pilskalni v.c. senvietas, atrodas Preiļu

raj.Aglonas c. p/s "Aglona" teritorija,L.Dūbuļu ezera rie-

tumu krasta. Šie pieminekļi arti un postīti simtiem gadu,

tagad tie ņemti valsts aizsardzībā (pieminekļu nr. 1064).

Arheoloģiskos izrakumus minētajos pieminekļos jau

11. vasaru turpina Republikāniskās jauno tūristu stacijas
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Arheoloģijas pulciņš zinātnieku vadībā. Atklāts 117 dažādu

objektu un 20 kapu.

Pilskalnā izpētīti laukumi tā dienvidaustrumu un

austrumu galā. Tie ietvēra plakuma nocietinājumus,

50-60° stāvo nogāzi, aizsarggrāvi nogāzes pakājē (grāvja

platums ap 4 m, dziļums dziļākajā vieta ap 1,5 m), 1. un

2. terasi ar stāvām nogāzēm un degušo nocietinājumu paliekām

terašu malās. Pilskalnā ļaudis dzīvojuši jau 1. g. t. p. m. c.,

bet spēcīgākie nocietinājumi un intensīvākā apdzīvotība bi-

jusi 12.-13. gadsimtā. Terases veidotas pilskalna pastāvēša-
nas pēdēja posmā. Pilskalna malas nocietinājumi deguši trīs

reizes. Atjaunojot nocietinājumus, pilskalna plakums katru

reizi kļuvis plašāks. Senākais māla uzbedums apkārt plakuma

malai veidots uz pamatzemes, tas ir zems un nocietinājumi nav

sarežģīti, bet katrs nākamais uzbedums ir augstāks un sarež-

ģītāks. Jaunākajam uzbcdumam izmantoti akmeņi, deguši koki,

Īpašas koka kameras. Jau 12. gs. tika apbūvēts plakums un

pilskalna dienvidu pakājē ierīkots ciems. Pilskalna dienvid-

austrumu laukumā plakuma malas tuvumā tika atklāts stāvus

nostādīts akmens, kura augstums 90 cm, bet platums 80 cm.

Akmons apakšdaļa bija ierakta sarkanīgajos pamatzemes mālos,

bet zem akmens atklājās sārta paliekas. Tātad akmens pārvie-

tots. Plakana un augstāka akmens mala nostādīta pret dienvi-

diem. Akmens augšdaļa dabiski veidojumi, kas atgādina zalkšu

t<jj*i3.Akmens augšējie stūri vērsti pret rietumiem (šajā vir-

ziena otrā kapulauka teritorija liels akmens) un pret

austrumiem, kur uzkalna ezera krastā (kulta vietā?) atrodas

milzīgs granltakmens.

Dažas iegūtās senlietas un keramika raksturīgas

latgaļiem un būtiski neatšķiras no sena ciema un otrā kapu-

lauka 12.-13. gs. atradumiem.

Senajā ciemā atklāti 13 objekti: trīs celtnes ar

krāsnīm vai pavardiem, saimniecības bedres, vasaras pavardi

un krāsnis.

2
Ap 40 m liela, stabu konstrukcijā celta ēka ar

iedziļinātu krāsni (rietumos pie gala sienas) atradās apmē-
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ram 25 m no tagad aizauguša ezera līča. Stabu vietas labi

izdalījās sarkanīgajā mālainajā pamatzeme, 45-120 cm cita

no citas. leeja bijusi no austrumiem, ezera līča puse. Durvju

sliekšņa platums mazāks par 1 m. Virs ieejas bijusi jumta

pārkare vai pat lievenis, par ko liecināja ārpus sienas iz-

virzītais stabs. Istabas vidusdaļā atklāja regulārā Četr-

stūrī izvietotas četru stabu vietas, uz kuriem, iespējams,

balstījās jumts. Ap krāsni un istabā atrasti 12.-13. gs.

priekšmeti.

Aprakstītās celtnes tuvuma, dažus metrus uz dien-

vidiem, atsegta ziemeļrietumu-dienvidaustrumu virzienā

orientēta pamatzemes mālos iedziļināta celtne ar vairāku

dažādu laiku pavardu paliekām. Tie aplikti ar akmeņiem un

2
atradās ap 20 m lielas istabas stūrī pie sienas.

1987. gada atklāta mālainajā pamatzemē par 50 cm

iedziļināta celtne ar krāsni. Zem krāsns kādreiz bijis pa-

vards. Istabas lielums ap 16 Pie istabas dienvidu un

ziemeļu sienas gulēja cieti māli, kuriem vidū horizontālas

rievas.

Tuvumā atsegtās koniskās saimniecības bedres

diametrs 120-170 cm, dziļums 75 cm. Saimniecības bedrē at-

klāta keramika, atsevišķi akmeņi, ļoti melna deguni zeme.

Austrumdaļa saimniecības bedrei pieslēdzās ap 2 m gara

"eja".

Atklātas vairākas vasaras pavardu vietas un krāšņu

paliekas. Tam celtnes platību nevarēja noteikt.

Senlietas un keramika pilskalnā un ciemā ir li-

tās raksturīgas 12.-13. gs. latgaļiem. Tikai atse-

višķi priekšmeti un trauku lauskas te konstatētas no agrāka-

jiem apdzīvotības periodiem. Madalāniešiem raksturīga tradī-

ciju noturība, par to liecina arī vēlu ieviesusies podnieka

ripa. Te pagaidām nav atrasta arī neviena vācu senlieta.

No iegūtajam 3259 trauku lauskām 1650 sīkās un ne-

nozīmīgās likvidētas. No pārējām 1609 lauskām 977 ir bezripas

(798 ar gludu, 112 ar apmestu, 31 ar švīkatu, 6 ar kniebtu,

5 ar tekstilu virsmu, 25 nenosakāmas) un 632 ripas lauskas
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(keramiku noteica I. Cimermane). Vairāki trauki rekonstruēja-

mi. Maz ornamentēto trauku. Atrasti ari podi ar īpašnieka

zīmi uz trauka dibena, trauks ar taisnstūra malām, mūsdienām

līdzīgi šķīvji un karote (i).

Madalanu otrajā kapulaukā, kas atrodas ap 150 m uz

dienvidiem no pilskalna, atklāja desmit kapus (11.-20. kaps),

kuri pēc apbedīšanas veida un līdzi dotajam senlietām rakstu-

rīgi 12.-13. gs. latgaļiem. Tie dzīvojuši tuvējā pilskalna un

ciema un apglabāti svētku tērpa. To apliecina vecāka gadu gā-

juma sieviešu ar vainagiem galvā apbedījumi, kā ari etnogrā-

fiskās tradīcijas. Atsegts t.s. simboliskais kaps. Kādai

166 cm garai pusmūža sievietei galvā bija divi vainagi

(iespējams, ka viens no tiem bija aube) ar līdzīgu rotājumu:

auduma vainaga malās piešūtas stikla krelles, bet vainaga

vidusdaļā sīkas bronzas spirāles veido rombu rakstu. Kaklu

rotāja bronzas kaklariņķis ar noplacinatiem galiem un pie-

kārtām mēlītēm un divas stikla kreļļu un kauri gliemežnīcu

rotas. Ar pakavsaktu uz krūtīm bija sasprausta villaine,

kuras malas greznotas ar riņķīšu dubultjoslu, bet vidus -

ar skārda riņķlšiem. Uz rokām atradās divas bronzas spirāl-

aproces (vienas aproces viju kopējais garums 316 cm) un

spirālgredzeni. Uz apavu purngaliem piešūts bronzas zvārgu-

lītis. Pie labās kājas apava purngala saglabājies metāla (i)

skriemelis no vērpjamās vārpstas. Ar diezgan lielu ticamību

varēja rekonstruēt šis 12. gs. beigu sievietes tērpu un ro-

tas.

Kāda cita sieviete ar bagātu kapa inventāru bija

ielikta vienkocī. Vienkoča virsma degusi, bet ta apakšdaļa,

tāpat kā skelets, tērps un rotas, laba stāvoklī. Vīriešu ka-

pos dominē cirvji un atsevišķas rotas. Kapos atklāti vilnas

audumi, kuri austi četrnīšu trinītī, vilnas dzīpari, linu

auduma paliekas. Ka rāda pēdējo divu vasaru izrakumi un ag-

rākie pētījumi - senlietas gatavotas uz vietas no dažādiem

(izņemot stiklu) materiāliem. Uz vietas apstrādāta ari

ievestā bronza, sudrabs un alva. Ciešāki tirdznieciskie

sakari bijuši ar austrumiem, ko apliecina no dažādām pilsē-
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tām ievestās stikla krelles, kauri gliemežnīcas, atsevišķas

retas.

Uz arkla zemkopību norāda ne tikai atrastās lietas,

bet arī atklātas senās vagas.

Zivju kaulus analizēja J. Sloka. Visvairāk ķertas

līdakas. To, tāpat ka samu, garums sasniedzis gandrīz divus

metrus. Izmantojot zivju ķeramos rīkus: tiklus un makšķeres,

ķertas ari citas zivis. Galvenie gaļas mājlopi bijusi cūkas

un liellopi. Jau kopš 1. g. t. p. m. ē. visvairāk medīts al-

nis.

Viena un tā paša perioda dažādo arheoloģisko pie-

minekļu izpēte Madalānu senvietā ļauj vispusīgi spriest par

attiecīgo laikmetu.

A. Vasks

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI KERKŪZOS

Vēstures institūta Kerkūzu ekspedīcija 1966. un

1987. g. turpināja izrakumus Kerkūzu agrā dzelzs laikmeta

apmetnē un vēlo viduslaiku kapsētā "Franču kapi" (Daugavpils

raj. Salienas c).

Kerkūzu apmetne atrodas Daugavas kreisa krasta pa-

lienes terasē. Dienvidos apmetni norobežo Daugava ietekošās

šaltepkas upītes grava, austrumos - palienes terases mala,

rietumos - ap 35-40 m augstā pamatkrasta nogāze, bet zieme-

ļos apmetne pāriet līdzenā laukā. Apmetne ietverta 2,5 ha

lielā tīruma, no kura ta, spriežot pēc tumšāka kultūrslāņa

izplatības, aizņem ap 0,7 ha lielu teritoriju. Tīrums pastā-

vīgi tiek lauksaimnieciski izmantots, tāpēc vietās, kur kul-

tūrslānis bija plānāks (līdz 0,3 m), tas saarts līdz smilšu

pamatzemei. Šajās vietās celtniecības paliekas bija saglabā-

jušas tikai pamatzemes iedziļinājumos, ari atradumu te maz.

Citur, kur kultūrslāņa biezums sasniedza 0,5-0,6 m, zem brūn

ganās aramkartas tas bija tumši pelēks, piesātināts ar oglī-

tēm un izdegušo akmeņu zvirgzdiem. Te ieguva lielāko daļu
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atradumu, īpaši keramiku, kā arī plašākus norādījumus par

celtniecību. Izpētīja apmetnes rietumu un dienvida daļu
2

1920 m lielā platībā, ieguva 108 senlietas un 8203 bezripas

trauku lauskas. Atskaitot trauku dibenu fragmentus (261) un

sīkas, tuvāk neraksturojamās lauskas (2747), pārēja keramika

(5195) sadalījās šādi: gluda - 45,7 %, gludinātā - 1,0 %,

švikāta - 50,7 %, tekstilā - 2,6 %. Atrasts arī 270 dzelzs

ieguves sārņu. Izrakumos konstatēja tikai dažas dzīvnieku

kaulu drumslas. To sliktais saglabāšanās stāvoklis liecinā-

ja, ka šie dzīvesvietām tik raksturīgie atradumi apmetnes

kultūrslānī iznīkuši.

Apmetnes apdzīvotība izšķirami divi lielāki posmi.

Agrākais attiecas uz 1. g. t. p. m. ē., kad lietošana vēl

bija vēlajam bronzas laikmetam raksturīgie akmens kalti

(24. att.: 1-3) un cirvji (24. att.: 4). Pavisam apmetnē at-

rasti deviņi šādi priekšmeti. Šim posmam raksturīgas stabu

virszemes celtnes ar šķeltu laukakmeņu pavardiem. Pavardi

iedziļināti par 0,1-0,2 m pamatzemē, tiem apaļa vai nedaudz

ovāla forma (% 0,55-0,65 m). Agrākā apdzīvotības posma pēdas

saglabājušās vāji. Daļēji tās izdzēsis nākamais apdzīvotības

posms, daļēji - apmetnes teritorijas aršana. Tomēr šķiet, ka

šajā laikā apdzīvotība nav bijusi pārāk intensīva.

Otrais, galvenais posms sākās 1. g. t. p. m. ē.

beigās un turpinājās m. ē. 1. g. t. pirmajā pusē. Šajā laika

apdzīvotība koncentrējās apmetnes rietumu daļa, kur atklāja

trīs celtņu vietas 15 m attālumā citu no citas (pirmo no

tām izpētīja jau 1985. g.). Celtņu rajonu no pārējās apmet-

nes teritorijas austrumos un ziemeļos norobežoja stāvkoku

žogs, kura vietu iezīmēja 0,2 m plata tumšas zemes josla

tūlīt pēc aramkartas norakšanas. Dziļāk, gaišajā pamatzemē

žoga vietu norādīja spilgti kontrastējošu, tumšu, neregulāras

formas plankumu (% 5-10 cm) rinda ar 5-15 cm lielām atstar-

pēm. Izpētītas teritorijas ziemeļu daļa atklāja vietu, kur

platā leņķī (105-110°) ziemeļu un austrumu žogs veidoja stū-

ri. Austrumu žogs atradās no celtnēm 10-20 m atstatu, bet

ziemeļos gar galējo celtni tas gāja 1 m vai pat mazāka attā-



24. att.
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lumā. Austrumu žogs dienvidu virzienā aizgāja lidz upītes

gravai un tālāk nebija izsekojams. Jāpiezīmē, ka te, apmet-

nes dienvidu daļā pie upītes, austrumu žogam no austrumiem

aptuveni taisnā leņķi tuvojās cits žogs. Abi žogi tomēr ne-

savienojis - starp tiem palika 4 m plata sprauga. Otrais

žogs austrumu virzienā turpinājās 12 m, tad apmēram 120° pla-

tā leņķi pagriezās uz upītes pusi, bet pēc 13-14 m tā pēdas

izzuda.

Otrā apdzīvotības posma sākumā vēl turpināja pa-

stāvēt stabu celtnes. Gita veida celtnes raksturoja iegareni,

galos noapaļoti iedziļinājumi, kas pamatzemē iesniedzās

0,2-0,5 m. Pildījumā bija tumša, ogļaina zeme ar atsevišķiem

degušiem akmeņiem. Viena šādu celtne bija 4,5x3 m liela,

tas pusmetrīgā iedziļinājuma ziemeļu galā atklājas šķeltu

akmeņu pavards 0,8 m diametra. Stabu un mietu vietas ne bed-

res malās, ne tās tiešā tuvumā neatklāja, tāpēc var domāt,

ka te bijusi slieteņa tipa celtne. Ar citu, līdzīgu celtni

saistāma 0,2 m dziļa un 3x3 m liela ovālas formas bedre.

Pavarda pazīmes te nebija konstatējamas. Šīs celtnes rakstu-

rīgas apdzīvotības otrā posma sākumam, lai gan, iespējams,

celtas arī agrāk. Ar otro posmu saistāmi ari trīs akmeņu pa-

vardi, kas bija sakrauti 0,1-0,3 m dziļās un 1,7x2,0;

2,7x1,8; 1,4x1,0 m lielās bedrēs ar līdzenu apakšu. Rakstu-

rīgi, ka pavardi aizņēma tikai daļu no bedres. Šie objekti

acīmredzot ir atradušies virszemes celtnēs. Pie viena no

minētajiem pavardiem uzgāja dzelzs adatu ar izliektu kaklu

un gliemezī satītu galvu (24. att.: 5). Adata attiecas uz

laiku ap mūsu ēras robežu vai pat uz nedaudz agrāku.

Virszemes guļbūvju vietas norādīja degušu smilšu

klonu paliekas un deguši šķelti akmeņi. No minētajām trijām

celtņu vietām pirmajā, apmetnes dienvidrietumu daļā, klons

iezīmēja 5x5 m lielu celtni. Otrajā celtņu vietā tas bija

vaji saglabājies, tāpēc celtnes izmērus noteikt nevarēja.

Trešajā, izpētītās teritorijas ziemeļu daļa esošajā celtnes

vietā klona paliekas iezīmēja vienu sienas vietu apmēram

5 m garuma, bet otru sienas vietu varēja izsekot 3 m garuma.
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Tālāk ta turpinājās aiz izrakumu laukuma robežas neraktajā

daļā. Visu šo triju celtņu vietās bija daudz degušu, šķeltu

akmeņu, turklāt zīmīgi, ka smilšu klonu rajonā to bija na-

zāk, bet ārpus tā - vairāk. Smilšu klonu iezīmēto celtņu

dienvidu galos akmeņi veidoja pat veselus klājumus 5-10

lielā platībā. Pie pirmās un otrās celtnes šajos akmeņos va-

rēja lokalizēt pavardu vietas. Tas vedina domāt, ka pie

celtnēm ar smilšu klonu vēl atradusies telpa ar akmeņu pa-

vardu (% ap 1 m). Vai šī telpa, resp., celtne, ir pastāvē-

jusi vienlaicīgi ar smilšu klona celtni, te atspoguļojas

hronoloģiski atšķirīgi celtniecības periodi, pašreiz nav

droši izšķirams. Virszemes celtņu rajonā bez akmeņu pavar-

diem konstatēja arī pavardus ar māla apmali un smilšu klonu.

Konstruktīvo īpatnību dēļ tie vāji saglabājušies, tāpēc va-

rēja fiksēt tikai niecīgas māla apmales loka paliekas.

Smilšu klona celtņu hronoloģijas noteikšanai nozī-

mīgi ir vairāki atradumi. Pirmajā celtnē zem smilšu klona

konstatēja dzelzs saktu ar atlocītu pēdu, ka 3datējama ar

3. gs. beigām un 4. gs., bet virs smilšu klona - ar 5. vai

5./6. gs. miju datējamu dzelzs sirpi. Otrās celtnes rajonā

uz pamatzemes atrada divas romiešu monētas. Viena bija impe-

ratora Aleksandra Sevēra (222.-235. g.) ass, otra - Mazāzija

(Paflagonijā) imperatora Karakallas (211.-217. g.) laika

kalta monēta (noteica V. Brabičs Valsts Ermitāžā). Šim pašā

slānī ieguva arī dzelzs raukni (24. att.: 11). Trešajā

celtnē tieši smilšu klonā atrada dzelzs spieķadatu (24. att.

6), kas pēc dažām Igaunijā rodamam analoģijām datējama ar

1. g. t. pirmo ceturksni. Šie materiāli liecina, ka celtnes

ar smilšu klonu pastāvējušas 1. g. t. otrajā ceturksnī un

raksturīgas pašai vēlākajai apmetnes apbūvei.

Ar otro apdzīvotības posmu saistāmas septiņas

īpatnēja rakstura apaļas bedres. To diametrs 1,9-2,6 m, dzi-

ļums 0,50-0,75 m. Bedru slīpās sienas klāja līdz 10 cm biezs

tumšas zemes slānis. To viena puse bija pildīta ar kultūr-

slāni, bet otra - ar dzeltenajam pamatzemes smiltīm. Šo ob-

jektu nozīme nav gluži skaidra. Visticamāk tomēr, ka tās
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bijušas ar kokiem un smilšu uzbērumu segtas bedres dažādu

saimniecības produktu glabāšanai. Bedru pildījuma tumšajā

daļā atrada atsevišķas, pārsvarā švīkātās, trauku lauskas.

No raksturīgiem apmetnes atradumiem minami dažādi

dzelzs priekšmeti: īleni (24. att.: 8, 9, 13), nazis ar līku

muguru (24. att.: 10), cirvja asmens fragments (24. att.: 12),

spinķadatas galva (24. att.: 7), kā arī fragmentāri priekšme-

ti, kuru nozīme ne vienmēr nosakāma. Starp bronzas atradu-

miem vairāki deformēti stiepļveida priekšmeti. Daļa beržam-

akmeņu izmantota labības graudu sabāršanai. Pēc graudu no-

spiedumiem mala trauku lauskās secināms, ka dominējuši mie-

ži un kvieši (noteica A. Rasiņš). Par krāsaino metālu apstrā-
di liecināja atrastie mala tīģeļu un lejamveidņu fragm.nti.

Dzelzs sārņu lielāka daļa konstatēta kultūrslāņa augšējās

kārtās ierobežota teritorijā apmetnes rietumu daļā. Domā-

jams, no kādas dzelzs ieguves krāsns nāk arī tanī paša ra-

jona iegūtie izdeguša mala gabali ar karstumā izveidojušos

stiklveida glazūru. Pašu krāsns vietu neuzgāja, varbūt tā

atradusies nedaudz tālāk apmetnes neraktajā daļā.
Kerkūzu apmetnei ir raksturīga švīkatā keramika.

Trauki bijuši ar taisnam (I, C formas) un profilētām (CS,
S formas) sienām, kā arī ar asi izceltu, resp., lauztu plecu

daļu (X forma). Šīs keramikaa īpatsvars dažādos objektos ir

atšķirīgs. Ta, piemēram, trešajā celtņu vietā švīkāta kera-

mika bija 62,2 %, otrajā - 42 %, bet pirmajā - tikai 27,8 %.
Dažos objektos švikata keramika bija pat 72 %. Šīs svārstības

atspoguļo atšķirības objektu hronoloģija, turklāt vērojama
švīkātās keramikas izzušanas tendence apmetnes beigu posmā.

Kerkūzu "Franču kapos" pabeidza pētīt kapsētas
paugura atlikušo daļu, atklājot no jauna 25 apbedījumus. Pa-
visam izpētīja 32 kapus 207 lielā platība. To skaits gan

būs bijis lielāks, jo dažus kapus izpostījuši mantrači. Ap-

bedījumi bija ierakti 0,2-0,8 m dziļumā no paugura virskār-

tas. Pauguram bija stāvas nogazea un šaura viraa (paugurs -

pirmskapsētas laikā pastāvējuša upītes smilšu dambja palie-
kas), tāpēc vairums apbedījumu kapa bedrēs gulēja slīpi -
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galva augstāk, kājas zemāk. Konstatēja koka zārku paliekas,

dažos gadījumos arī zārka naglas. Mirušie kapā guldīti ar

galvu R virziena, tomēr piecos gadījumos tie bija orientēti

uz Z. Viena trešdaļa apbedīto bija bērni un zīdaiņi (vecumu

noteica R. Grāvere). Tikai Četros kapos bija trūcīgs kapu

inventārs: ažūri alvas apģērba rotājumi, bronzas poga, trīs

rinksaktas, bronzas skārda burbuļsakta. Kapsēta datējama ar

17. gadsimtu.

I. Zagorska

IZRAKUMI VILMAŅU III APMETNĒ

1986. un 1987. gadā turpinājās arheoloģiskie izra-

kumi Vilmaņu 111 apmetnē pie Razbojas upītes ietekas Dau-

gava (Krāslavas raj. Ūdrīšu c.). Abos gados kopā izrakumi

veikti 590 liela platībā, iegūtas 187 senlietas, 2950 mā-

la trauku lauskas, izpētīti 28 dažādi objekti.

Izrakumi norisinājās terases vidusdaļa un upītei

pieguļošajā teritorija. Tāpat kā iepriekšējos gados, ari ta-

gad atklājās divi apdzīvotības horizonti. Aramkārta un pelē-

kas smilts slānis zem tas (līdz 0,4 m dziļumam) saturēja vi-

duslaiku atradumus, bet sekojošajā intensīvi melnajā slānī

(0,4-0,6 m dziļumā) bija agrā dzelzs laikmeta keramika un

priekšmeti. Terases augstākajā daļā tumši melnais kultūrslā-

nis netraucēts, terases nogāzē tas daļēji noskalots, sagla-

bājies galvenokārt dažādos zemē iedziļinātos objektos. Savu-

kārt terases pakājē apakšējais kultūrslānis nebija tik in-

tensīvi melns, toties biezs (0,2-0,4 m), acīmredzot, pārska-

lots, tajā kopā atrada kā viduslaiku, tā arī agrākā apdzī-

votības perioda senlietas. Paša Daugavas kraujas malā šim

slānim virsū vēl klājās saskalojumi pelēkāku un gaišāku smil-

šu veidā.

Izrakumu laukumus izsmeļot līdz pamatzemei, tajos

atklājās virkne vairāk vai mazāk pamatzemē iedziļinātu ob-

jektu - saimniecības bedres, pavardi, krāsnis, grāvīšu vietas,
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stabu bedres. Objekti piederēja dažādiem hronoloģiskiem pe-

riodiem un nebija sadalāmi ne stratigrāfiski, ne teritoriā-

li. Tādēļ tie datēti galvenokārt pēc paša objekta rakstura

un tajos iegūtajiem atradumiem.

Viduslaiku objektu vidū īpaši izdalījās divas

krāsnis, viena - 2,0x1,4 m, otra
- 2,9x2,0 m liela. ledziļi-

najums pamatzemē - 0,6-0,7 m. Vienai krāsnij pamatnē taisn-

stūrveidā izvietoti lielāki akmeņi, otrai - neregulārs, sa-

mērā blīvs nelielāku akmeņu klājums. Krāsnis pildīja inten-

sīvi melnas, ogļainas zemes un pelnu kārtas. Vienas krāsns

mutē bija saglabājušas vairākas līdz 0,5 m garas, pārogļo-

jušās malkas šķilas. Krāsnīs atrastas ripas keramikas laus-

kas, dzelzs leduspiesis, gludināmais akmens. Krānis no virs-

puses sedza 0,15-0,20 m bieza mālzemes kārta (velve?).

Ar viduslaikiem, šķiet, saistāmas iegarenas, līdz

2 m garas, 1,5 m platas un līdz 0,7 m dziļas bedres - pa-

vardi, kas pildīti ar intensīvi melnu, ogļainu zemi, māla

apmetumiem,šķeltiem akmeņiem un dzīvnieku kauliem.Vienā no

šādām bedrēm atrada divas bronzas pakavsaktas ar atrotītiem

galiem, bronzas adatu un spiralgredzenu, akmens galodiņu,

ripas un bezripas keramiku. Pēdējā tur acīmredzot nokļuvusi,

pārrokot senāko kultūrslāni. Izpētīta ari viena akmeņu

krāsns, kuru veidoja līdz 0,5 m zemē iedziļināts, pusloka

izlikts blīvs akmeņu krāvums. Krāsnī un ap to iegūti mala

apmetumi, ļoti daudz ripas keramikas lausku, dzīvnieku

kauli. Jāatzīmē ari vairākas ieapaļas, ar tumšu zemi pildī-

tas, 0,3-0,4 m dziļas saimniecības bedres (% 1-2 m), kuras

saturēja dažus akmeņus un ripas keramikas lauskas. Atšķirī-

gas ir iegarenas, līdz 3 m garas, 1,5 m platas, 0,5 m pamat-

zemē iedziļinātas bedres ar noapaļotiem stūriem. Tās pilda

gaiši pelēka zeme, pārjaukta ar dzeltenu smilti. Bieži šādas

bedres ir "tukšas", dažkārt tajās atrod ar viduslaikiem

saistītus atradumus, ka arī bezripas keramiku, dzīvnieku

kaulu drumslas. lespējams, ka šis bedres pildīja pagraba

funkciju un saistāmas ar viduslaikiem.

Agrākajam apdzīvotības periodam raksturīgi atklātie
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virszemes pavardi, kurus parasti veidoja neregulāri izvic-

tctu, dūres lieluma akmeņu krāvums. Objektu izmēri

1,5x0,7 m. Vienu no pavardiem veidoja izteikts akmeņu riņķis

(% 0,8 m). Šādos pavardos atrada galvenokārt Švīkāto kera-

miku, nedaudz gludās un atsevišķas tekstilās keramikas

lauskas. Pavardos iegūti ari māla tigellšu fragmenti, glu-

dināmie akmeņi, māla miniatūrtrauciņi.

Atsegta ari kāda izteikti ovāla, 3 m gara, 1,2 m

plata, lēzeni pamatzemē (līdz 0,6 m) iedziļināta bedre. To

klāj 0,10-0,15 m bieza pelnu kārta, pati bedre pildīta ar

gaiši pelēku, smiltīm pārjauktu zemi, bedres pamata pāris cm

biezs melnas zemes slānltis. Bedres vienā galā akmeņu krāvums,

starp akmeņiem dzīvnieku kauli. Bedrē atrastas bezripas glu-

das un švīkatas lauskas. ŠI bedre cieši piekļaujas kādas no-

jumes vai celtnes vietai, ko iezīmē Četras simetriski izvie-

totas stabu bedres (% 0,4-0,5 m) un samēra plati (līdz 0,4 m),

ar tumšu zemi un šķeltiem akmeņiem pildīti grāvīši. Atse-

višķas vietās tajos iezīmējās nelielāku stabu bedres. Varbū-

tējas celtnes izmēri ir 3x5 m. Visā šajā rajonā zeme saturēja

sīkas oglītes, māla piciņas, apmetuma gabalus, sārņus. Bez

agrīnas keramikas, kas bija pārsvarā, šajā rajonā tomēr at-

rada atsevišķas ripas lauskas un viduslaiku priekšmetus,

tāpēc ļoti grūti celtni un tai pieguļošo iedziļinātā pavarda

vietu saistīt ar vienu no abiem apdzīvotības periodiem.

Visos atsegtajos laukumos pamatzemē iezīmējās arī

atšķirīgu izmēru un rakstura stabu bedres un slīpi, dažādos

virzienos ejoši grāvīši. Tie iet gan paralēli, gan savstar-

pēji krustojas, veidojot sarežģītu rakstu. lespējams, ka

tie saistīti ar celtnēm un sētām ap tām, kā ari ar dažādiem

saimnieciska rakstura nožogojumiem. To blīvais, brīžiem pat

savstarpēji nesaistītais izvietojums, pārrakumi liecina, ka

tie pastāvējuši ilgstošu laika periodu, varbūt jau kopš agra

dzelzs laikmeta, kā to apstiprina A. Vaska pētījumi Kerkūzu

apmetne.

Abos pēdējos gados Vilmaņu 111 apmetnē iegūts sa-

mēra daudz ar viduslaikiem saistītu atradumu. Ripas lauskas
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ir gaiši brūna vai pelēcīga krāsa. Neliela trauku daļa

vapēta, pārsvarā zaļā vāpe. Veidmasā lauskam galvenokārt

smilšu piejaukums. Trauku augšmaliņa vai nu ieliekta, vai

taisna, bet visbiežāk stipri atliekta, uzbiezināta. Trauku

sānmalu biezums - 4-7 mm. Trauku lielums augšmalas diametrā

vidēji - 15-20 cm. Sastopams līkloča ornaments, ka ari nelie-

lu rombisku iespiedumu joslas. Masveidīgākie viduslaiku atra-

dumi ir dzelzs dzinteles, naglas, naži, jostassprādzes. At-

rastas ari dzelzs adatas, makšķerāķis, leduspiesis, bronzas

āķi, adatas, krustveida piekariņš, spirālgredzens, saktas,

māla bikoniskie vērpjamo vārpstu skriemeļi. Uzieti ari dzel-

tenīgi, brūni un tumši pelēki krama gabali ar lietošanas

pēdām, akmens galodiņas, slīpējamie un gludināmie akmeņi. Ka

interesants un datējošs materiāls jāatzīmē monētas - piecas

vara un viena sudraba: divi Jāņa Kazimira 1664. g. kalti

vara šiliņi (viens -Polijā, otrs - Lietuvā), viens Sučava

viltots Jāņa Kazimira vara šiliņš, divi Tartu bīskapa Johana

Beja 1528.-1543. g. vara šiliņi un viens Bohēmijas Ludviga

1525. g. (?) Šveidnicā kalts sudraba pusgrasis (noteikusi

T. Berga). Kā redzams, šie atradumi no jauna apstiprina

Vilmaņu viduslaiku dzīvesvietas datējumu ar 16. un 17. gad-

simtu.

Agrāko apdzīvotības periodu raksturo gaiši pelēki,

zilgani un tumši pelēki krama izstrādājumi: nukleji

(25. att.: 3, 6), nažveida šķilas (25. att.: 2), atšķilas

(25. att.: 5), atsevišķi rīki - kalti (25. att.: 1), kasīkļi

(25. att.: 4), griežņi. Atrasti ari graudberži, galodiņas

un gludināmie akmeņi (25. att.: 11), kāda pusizgatavota

akmens kalta puse (25. att.: 10), māla vērpjamās vārpstas

skriemeļa fragments (25. att.: 7), stipri apdeguši, fragmen-

tāri mala tīģeļi (25. att.: 8, 9). Bezripas keramikas lielā-

kā daļa pieder pie švīkātās keramikas (80%), tad seko gludas

(18%) un atsevišķas tekstilas keramikas lauskas (2%). Laus-

kas gaiši brūna, retāk pelēki vai sarkani brūna krāsā.

Trauki veidoti no māla ar rupju un vidēji rupju zvirgzdu

piejaukumu. Lielāka daļa trauku darināta ar zvīņu veidošanas
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paņēmienu. Trauku lielums 20-30 cm augšmalas diametra, sienu

biezums 6-9 mm. Trauku sienas veidotas, dibenmalt-..,uzliecot

uz augšu. Pārsvara ir CS vai S formu malu profiijjums, ari

I formas malas, bet trauki ar lauzto plecu (X forma) ir re-

tums. Švikatajai keramikai bieži (apmēram trešdaļai) sasto-

pams abpusējs švīkajums. Svikajums dažāda dziļuma un intensi-

tātes. Vienīris švikātas keramikas ornamentējums ir apaļas,

dažkārt ari rombveida bedrītes. Tekstilais nospiedums rupjš.

Liels ir mala miniatūrtrauciņu skaits - to iegūts pari par

simtu. Trauciņi ar taisnam, samērā biezām malām, noapaļotiem

dibeniem darināti no tīra mala masas bez zvirgzdu piejaukuma.

Viena gadījumā trauciņš ornamentēts ar riņķveida iespiedumiem.

Sie trauciņi bieži vien atrasti atklātajos virszemes pavardos

vai to tieša tuvumā.

Vilmaņu 111 apmetnes agrākās apdzīvotības periods,

kā liecina pēdējo divu gadu atradumi - švlkatā keramika un

tās ievērojamais pārsvars, krama un akmens inventārs, māla

tlgellši -

,
varētu saistīties ne tikai ar 2.-4. gs. m. ē.,

bet arī iesniegties laika pirms musu ēras.

I. Zagorska, M. Ruša

ARHEOLOĢISKĀ APZINĀŠANA

KRĀSLAVAS PILSĒTAS APKAIMĒ UN

IZRAKUMI ŠĶĒRSKĀNU VIDUSLAIKU KAPSĒTĀ

Līdztekus arheoloģiskajiem izrakumiem Vilmaņu sen-

vietu kompleksa 1983.-1987. g. tika veikta ari pieminekļu

apzināšana Krāslavas pils, robežas un tas tuvākajā apkaimē.

Maršruti veda pa Krāslavas pils. ziemeļu nomali, pa Daugavas

kreiso krastu no Priedaines līdz Podbaltiča ezeram, pa Dauga-

vas labo krastu no Krāslavas līdz Užinkalna fermai. Pārbaudī-

tas jau zināmas senvietas, kā ari atklāti jauni pieminekļi.

Daugavas labajā krasta, apmēram 1 km no upes un

0,5 km no Užinkalna fermas uz rietumiem (Udrlšu c. p/s "Krās-

lava"), dziļas gravas rietumu nogāzē konstatēts tumšs, oglītes
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un degušus akmeņus saturošs slanltis. Te atrasti divi

fragmentāri akmens kalti, krama un kvarca gabaliņi ar lie-

tošanas pēdām. Izteiktu, mezolltam raksturīgu krama riku

trūkums tomēr neļauj šo dzīvesvietu droši pieskaitīt akmens

laikmetam.

Daugavas kreisajā krastā, apmēram 6 km lejpus

Priedaines, pie Aizvējiņu mājām (Kaplavas c, Ļeņina kol-

hozs) atklāta nocietinātas apmetnes vieta. To no trim pusēm

norobežo gravas i:nupe, bet no ceturtās - dienvidu puses -

mākslīgi rakts grāvis un valnis. Pārbaudes rakumā plakuma

dienvidrietumu nogāzē atsedzās 90 cm biezs, tumši melns,

oglītes un švīkāto keramiku saturošs slānis (F. Zagorskis

1986).

Gluda bezripas keramika tika savākta ari jau zi-

nāmas Pazaru apmetnes teritorija Podbaltiča ezera ziemeļ-

austrumu krasta, pie strauta, kas savieno ezeru ar Daugavu

(Kaplavas c, Ļeņina kolhozs).

1987. geda vasarā ekspedīcijas dalībnieks J. Za-

riņš Razbojas upītes labajā krasta, apmēram 0,5 km uz

augšu no Vilmaņu apmetnēm, meža uzgāja ap 30 dažāda lieluma

uzkalniņus. Uzkalniņi koncentrēti nelielā platībā starp

upīti un ceļu, daļa no tiem izrakņāta ar četrstūrainām vai

piltuvveida bedrēm. Tas vedina domāt, ka te atradies sens

uzkalniņu kapulauks.

Divas viduslaiku dzīvesvietas konstatētas Krās-

lavas pils. robežās - Ļermontova iela 20 un pie Lorupltes

iztekas no Mandeļu ezera. Intensīva viduslaiku apdzīvotība

vērojama tag. Dvoriščos, kur pie tilta pār Upmaļu upīti,

tas kreisajā krastā atsedzas tumši melns kultūrslānis ar

bagātīgiem viduslaiku keramikas atradumiem. legūti arī krama

gabaliņi ar lietošanas pēdām (Kaplavas c, Ļeņina kolhozs).

krama šķilas vēl atrastas Kraslavas-Varnaviču

ceļa labajā pusē pie Smiltaines mežsarga mājām un Krāslavas

pils. teritorijā, aizauguša ezera krastā uz dienvidiem no

Ļermontova ielas.

Šķērskanu vārds Latvijas arheoloģijā jau labi pa-
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zistams. 1931. gadā te minēti pirmie atradumi. 1932. gadā

izskalotajā rajonā starp Daugavas krastu un māju puduri

iegūti akmens cirvji, bronzas priekšmeti, māla trauku laus-

kas. 1933. gadā uz ziemeļiem no Šķērskāniem, mežā atklāta

uzkalniņu grupa, kurā izdarīti izrakumi. Tomēr konstatēts,

ka tie ir dabiski veidojumi. 1971. un 1972. gada apzināšanai

ekspedīcijas laika (J. Apals) agrākā zināma atradumu vieta

apzīmēta par Šķērskānu 111 apmetni. Viduslaiku keramika un

vāji izteikts kultūrslānis atzīmēts pie pēdējām mājam Krās-

lavas virzienā - Šķērskānu II apmetne. Pie pirmās Šķērskānu
mājas no Vilmaņu puses, Daugavas krastā, tīruma savāktas

ripas lauskas un vēsturisko laiku bronzas sakta - tā ir

Šķērskānu I apmetne.

1986. gada Šķērskānu I apmetnē veikti nelieli pār-

baudes izrakumi. Zem 20-40 cm biezas aramkārtas sekoja 20 om

bieza pelēka smilts ar aramzemes piejaukumu. Pamatzemē smalk

graudama, dzeltena smilts. Aramzemē iegūtas ripas lauskas,

bet netraucētu kultūrslāni atrast neizdevās. Pati apmetne

aoimredzot atradusies tuvāk krastam, kas tagad izskalots.

1986. gada iepretim Šķērskānu I apmetnei, Vilmaņu-

Šķērskanu ceļa kreisajā pusē, atklāta jauna viduslaiku kap-

sēta, kurā vienīgajā no visiem apzinātajiem pieminekļiem

tika veikti plašāki arheoloģiskie izrakumi.

Šķērskānu kapsēta izrakumi notika 1986. g. no

8. līdz 17. jūlijam. Piemineklis atrodas Daugavas laba

krasta terasē, priežu sila, ap 1,5 m augstas, austrumu-rie-

tumu virzienā orientētas smilšu kapās rietumu gala,

Vilmaņu-Šķērskānu ceļa kreisajā pusē, iepretim bijušajai

P. Šķērskāna mājai.

Izrakumos izpētīti 156 m
, atsegti 12 kapi, no

tiem deviņi pieaugušo un trīs bērnu apbedījumi. Mirušie gul-

dīti taisnstūrveida bedrēs 0,8-1,5 m dziļuma, dēļu vai bluķa

šķirstos. Mirušie novietoti izstiepta stāvoklī uz muguras.

Galvas vērstas uz ZR vai Z. Roku stāvoklis daudzveidīgs -

tas sakrustotas virs jostasvietas, abas vai viena novietotas

virs iegurņa vai arī abas nostieptas gar sāniem. Kājas para-
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lčli izstieptas. Tikai vienā apbedījuma (4. kaps) bērns

guldīts uz labajiem sāniem ar ceļgalos saliektam kājām. Pau-

gura augstākajā, pašā rietumu galā, kur apbedījumi netika

konstatēti, zem velēnas atsedzas piecas dažāda lieluma

ugunskuru vietas, kuru diametri no 0,8 līdz 1,7 m, bet dzi-

ļums no 0,5 līdz 0,7 m. Ugunskuru paliekas atsegtas ari pie

kapiem (2., 6., 7., 12. kaps v.c.) kāju vai galvas rajona,

ari zemē virs kapa. Kapu pildījumā nereti sastopami akmeni

(1.-3., 5., 8. k-ps).

Kapu piedevaa konstatētas apmēram pusei no apbedī-

tajiem. legūtas pieoas nelielas bronzas un baltmetāla riņķ-

saktas ar gludu vai tordētu riņķi, apaļu vai segmentveida

šķērsgriezumu (26. att.: 1-4, 6). Vienai lielākai bronzas

riņķsaktai augšējā daļā putnu figūriņas (26. att.: 5). Alvas

sirdsveida sakta ar pogveida darinājumu lejasdaļa (5. kaps)

pie noņemšanas saira. 11. kapā jāatzīmē mirušajam virs labā

pleca novietotais liellopa rags (26. att.: 7). Kapa zemes

pildījuma atrastas dzelzs cemmes un naglas (26. att.: 8-10).

Gandrīz visu kapu bedru pildījumos un arī no apbedījumiem

brīvajā josla pie ugunskuriem iegūtas ripas keramikas laus-

kas (112). Trauki pelēki brūnā vai iesārtā krāsā, atsevišķas

lauskas klātas ar zaļu, dzeltenīgu vai brūnganu vāpi. Trauku

biezums 5-8 mm. Māla masā smalkas un vidēji rupjas smilts

piejaukums. Augšmaliņas traukiem vai nu nedaudz ieliektas uz

iekšu, vai pilnīgi taisnas, vai visbiežāk - atliektas, stip-

ri profilētas. Trauku dibeniem sāni pieguļ gludi vai ar ne-

lielu valnīti. Vienu trauku (11. kaps) pēc lauskam izdevās

restaurēt pilnība (27. att.: 6). Atsevišķiem traukiem gan

iekšpusē, gan ārpusē vērojamas piedeguma pēdas.

Spriežot pēo kapu dziļuma, trūcīgajam piedevām un

to vienveidīgā rakstura, kā ari riņķsaktu un sirdsveida sak-

tu formām, kapsēta ir samērā jauna un varētu attiekties uz

17. gs. beigām, 18. gadsimtu.
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A. Zariņa

IZRAKUMI SLOBODAS APMETNĒ

1986. gada no 29. maija līdz 31. jūlijam notika

izrakumi Slobodaa apmetnē Krāslavas raj. Kalņiešu c. 12 km

uz austrumiem no Krāslavas. Apmetne atrodas Daugavas labā

krasta II terasē, ap 10 m augstā kraujā pie neliela strautiņa

ietekas, tās platība ap 0,2 ha. Tīrumā zem augsnes te sagla-

bājies dažviet nepārtraukts, iedziļinātajās vietās līdz

140 om biezs mītņu slānis. Apmetnes augstākajā daļā tas

stipri postīts, apstrādājot zemi, zemākajā - to klāj bieza

2
uzskalojumu kārta. Izpētīts 1300 m

, iegūta 51 senlieta,

980 trauku lauskas, osteolo%iskais materiāls. Konstatēti

divi hronoloģiski atšķirīgi apdzīvotības periodi.

Senākais no tiem datējams ar 1 g. t. beigām pirms

m. ē. un m. ē. pirmajiem gadsimtiem. Šī perioda mītņu slānis

saglabājies ieplakās līdz 80 cm biezumā, citur par to lie-

cina tikai trauku lauskas un senlietas. Atklātas virszemes

un arī 10-20 cm dziļi pamatzemē iedziļinātu četru pavardu

vietas (15., 17., 26. un 27. obj.) ar degušiem akmeņiem. Pa-

vardu izmēri 1-2x1,5-5.m. Atrastas bezripas gludās un švī-

katas keramikas lauskas (120) un senlietas (25): krama rīki -

nažveida šķilas (28. att.: 3, 4, 6), kasīkļi (28. att.: 1, 2),

atšķilas -,
kvarca šķila (28. att.: 5), tīģeļu fragmenti un

akmens kalts (28. att.: 7, 8, 12). leplakās zem Šī perioda

mītņu slāņa atklātas par to senākas arkla vagu pēdas. Tās

gaišajā pamatzemē izdalās kā tumšas, 5-8 cm platas, līdz

5 cm dziļas svītras, kas izvietotas regulāri, krusteniski,

vietām vērojams ari diagonāls virziens, ar 15-20 cm atsta-

tumu. Spriežot pēc atradumiam un arkla vagu pēdām, Slobodaa

apmetnes senākais apdzīvotības periods vienlaicīgs ar

Indricas apmetnes apdzīvotības periodu un iekļaujas švīkātās

keramikas kultūras apgabalā.

Senāko slāni stipri postījusi vēlākā, 16.-17. gs.

apbūve, no kuras saglabājušās galvenokārt iedziļinātās
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celtņu daļas. Te atklātas pavardu, krāšņu, saimniecības

bedru un stabu vietas. Pavardi (11), ap 1 m diametra, iedzi-

ļināti līdz 50 cm pamatzemē, ar 2-3 akmeņu kārtai pamatnē.

Vairākos pavardos atrasts daudz saimniecība lietoto nevapēto

ripas keramikas mala trauku lausku. No četrām neiedziļinato

krāšņu vietām zem augsnes saglabājušās tikai mala virsbūves

drupu un klona paliekas ap 1 m diametra lielos laukumos.

Klona pamatnēs parasti novietoti nelieli laukakmeņi. 33* ob-

jekta krāsns pamatnē atrasts ziedojums - pārlauzts 11. gs.

bronzas kaklariņķis ar piekļautiem kāšu galiem (28. att.; 15)

un apmetnes senākajam slānim atbilstošs akmens kalts. 38. ob-

jekta krāsns (150x240 cm) iedziļināta 60 cm pamatzemē. Virs

klona tai sabrukušas māla virsbūves paliekas ar dažiem ķie-

ģeļiem. Krāsns priekša (150x90 cm) apmūrēta ar apcirstiem

dolomitakmeņiem, kuru pamatne atrodas klona virsmas līmenī.

5-15 cm biezais klons aizņem ovālu (130x90 cm) laukumu. Virs

klona saglabājusies 5-10 cm bieza pelnu kārta, gar malām to

ietver apdedzis sabrukušas velves mals.

Krāšņu un pavardu tuvuma izvietotas 17 saimnieoī-

bas bedres (ap 1 m diametrā), kas iedziļinātas par

0,4-1 m pamatzemē. Tām stāvas, ar koka balstiem izliktas

malas, kuru augšdaļa dažkārt ieslīdējusi bedrē, pamatne lī-

meniska, pildījumā jaukta zeme. Izdalās dažas lielas

(1,5-2,2x2-2,4 m), četrstūrainas bedres - pagrabiņi ar koka

sienu paliekam (11., 40. obj.).

Stabu vietas (20) līdz 50 cm diametrā un dziļuma,

tās izvietotas pavardu, krāšņu un bedru tuvuma.

Celtnes bijušas izvietotas cieša grupa, aptuveni

paralēli Daugavas II terases kraujai, 20-40 m no tas. Inten-

sīvāk apbūvētajās vietas konstatētas 2-3 viduslaiku apbūves

kārtas. Atrastas nevapētas un vapētas ripas keramikas trauku

lauskas (860), daži vāpēti krāsns podiņu fragmenti un senlie-

tas (26): darbarīki - sirpis, makšķerāķis, vārpstas skriemeļi,

tecila, nazis v.c. (28. att.: 9, 11, 13, 14, 17, 18), sadzī-

ves priekšmeti - ausu tīrāma karotīte, holandiešu pīpes frag-

menti (28. att.: 10, 16), zābaku papēžu apkalumi, slēdzene
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v.c., ka ari 17. gs. 60. gadu Jana Kazimira Lietuvas

šiliņš. ŠI vēlāka apbūve pastāvējusi vienlaicīgi ar Indri-

cas muižas apbūvi, domājams, ka te atradies muižai piede-

rīgs ciems, un iegūtie atklājumi var dot ieskatu par vietējo

iedzīvotāju dzīves apstākļiem šajā perioda.

G. Zariņa

AUGŠZEMES 16.-19. GS. LATVIEŠU

ANTROPOLOĢISKAIS SASTĀVS

Priekšstata par Augšzemes 16.-19. gs. iedzīvotāju

antropoloģiskajam īpatnībām izveidojies, pamatojotiea uz

divu kapulauku - Sēlpila (16.-17. gs.) un Leimaņu

(17.-18. gs.) - kraniolcgisko materiālu.

Seipila 16.-17. ga. iedzīvotajiem rakaturlgi lieli

galvaakauaa amadzeņu daļaa izmēri, mezokrana galvaakauaa

forma un plata, augata, labi profilēta aeja ar spēcīgi iz-

virzītu degunu. Šis morfologiskaia komplekaa tiek dēvēts

par mezokrano plataejaino antropologiako tipu. Šada tipa

izplatīta ari Zemgale, Dienvidkurzemē un Dienvidlatgalē un

etniaki tiek aaistlta ar baltu ciltīm.

Leimaņu 17.-18. gs. kapulauka kraniologiskaja ma-

teriāla līdzas masīva platsejaina antropoloģiska tipa gal-

vaskausiem atrasti galvaskausi ar mazākiem smadzeņu daļas

izmēriem, šaurāku un zemāku seju.

Pēdējos gados Augšzemes 16.-19. gs. iedzīvotāju

kraniologiakaia materiāls ievērojami paplašinājies. E. Šņores

1977.-1981. g. arheoloģiskajos izrakumos Jēkabpils raj.

iegūtas trīs jaunas šī perioda sērijas - no Elkšņu c. Beteļu

kapulauka, Lones c. Ratulanu uzkalniņa un Sēlpils c. Ķuncu

kapulauka. T. Bergas 1984. g. veiktajos izrakumos Saukas

Ormaņkalna iegūts 18.-19. gs. iedzīvotāju kraniologiskais

materiāls.

Ķuncu (12 galvaskausi), Ormaņkalna (19 galvaskausi)

un Beteļu (3 galvaskausi) kapulaukos pārstāvētais antropolo-
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giskais materiāla ir viaai līdzīga. Šo triju aēriju galvas-

kausiem raksturīgi vidēji lieli smadzeņu daļas izmēri, mezo-

krāua galvaskausa forma, šaura, vidēji augsta, profilēta

seja ar izvirzītu degunu un labi profilētu deguna sakni.

Šis mezokrānais šaursejainais morfoloģiskais komplekss būtis-

ki atšķiras no iepriekš minēta Sēlpils 16.-17.gs.materiāla

pārstāvētā mezokrāna platsejainā antropoloģiskā tipa un pama-

tof.< atbilst Latvija pazīstamajam mazokrānajam šaursejainajam

antropoloģiskajam tipam, kāds pārstāvēts Ziemeļkurzemē, Zie-

meļrietumvidzemā un Daugavas vidua- un lejtecē.

Ratulānu uzkalniņa 16.-17. gs. pēcapbedljumu kra-

niologiakaia materiāla atšķiraa no iepriekšējo triju kapu-

lauku materiāla ar garāku galvaskausu, platāku un nedaudz

augstāku, labi profilētu aeju. Jāatzīmē, ka sievietēm at-

šķirībā no vīriešiem raksturīga īsāka, šaurāka un zemāka

galvaskausa smadzeņu daļa un šaurāka, zemāka,ieplakana aeja

ar vidēji profilētu deguna sakni. Tādejādi, vīriešu galvas-

kausi ir masīvi un platsejaini, bet sieviešu kraniologis-

kajā materiālā konstatējams mezokrānais šaursejainais an-

tropoloģiskais tips.

Jauniegūtais Augšzemes 16.-19. gs. iedzīvotāju

antropoloģiskais materiāls būtiski atšķiras no šeit agrāk

konstatētā mezokrana platsejainā antropoloģiska tipa. Visās

četrās jauniegūtajās sērijās pārstāvēta mezokrānais šaurse-

jainais tips. Skaidrot tā etnisko piederību Augšzemē ir grū-

ti. Šajā reģionā šaursejainais antropoloģiskais komponenta

pārstāvēts 11.-12. ga. kraniologiskajā materiāla no Lejas-

dopeļu kapulauka, ko pēc arheoloģiska materiāla aaiata ar

ačļu ciltīm. lespējama, ka Augšzemea 16.-19. gs. iedzīvota-

jiem raksturīgais šaursejainais antropoloģiskais komponents

saistāms galvenokārt ar sēļiem, tomēr nav izslēdzama ari

lībiešu ietekme. Šī jautājuma risināšanai nepieciešams jauns

Augšzemes 1. un 2. g. t. iedzīvotāju kraniologiskais un ar-

heoloģiskais materiāla.

Jauniegūtais kraniologiskais materiāls liecina,

ka Augšzemes iedzīvotāju antropologiakaia tipa veidojiea,
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mijiedarbojoties diviem galvenajiem antropoloģiskajiem

komponentiem - gracilajam šaursejainajam un masivajam plat-

aejainajam.

I. Žeiere

IZRAKUMI KOKNESES SENKAPOS

1986. 1987. gadā Latvijas PSR Vēstures muzejs

veica aizsardzības izrakumus Kokneses senkapos.

Senkapi, kas atklāti 20. gs. 70. gados, atrodas

Kokneses pilsētciematā, Daugavas laba krasta nogāzē, starp

Kokneses parku un "Gundegu" mājām. Senkapi stipri postīti.

Tie daļēji atrodas zem ūdens un tiek sistemātiski izskaloti

bet daļa senkapu teritorijas uzsākta auto stāvvietas ierī-

košana. Lielus postījumus te nodarījuši ari mantrači. Ar-

heoloģiskie izrakumi senkapos veikti pirmo reizi. Tos fi-

nansēja Latvijas P.sRVēstures muzejs, Latvijas Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrības Stučkas rajona nodaļa, ka

ari Kokneses pilsētciemata padome.
2

Izrakumu laika izpētīta 800 m liela senkapu te-

ritorija, divos pārbaudes laukumos (kopplatība 44

konstatēts viduslaiku senpilsētas slānis. Atsegti 73 vēlā

dzelzs laikmeta apbedījumi, kopuma iegūts ap 750 senlietu.

Senkapos sastopami divi apbedīšanas veidi -

68 skeletkapi un pieci ugunskapi.

Skeletkapos mirušie glabāti 40-90 cm dziļuma,

izstiepta stāvokli uz muguras, no radzēm un laukakmeņiem

veidotās kapu vietas. Vairākos gadījumos virs mirušā izvei-

dots akmeņu krāvums vai ari uzvelts viens lielāks akmens.

Kapu vietas bijušas izliktas priežu mizām vai nelieliem

koka dēlīšiem, virs kuriem vairākkārt konstatēts auduma

izklājums. 59. kapā atsegti 50x10 cm lieli koka dēlīši, ar

kuriem izklāts iedziļinātais kapa galvgalis. Virs tiem pār-

klāts rupjš linu audums un piecās kārtās salocīta, ar bron-

zas gredzentiņiem rotāta villaine. Otra rotāta villaine
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bijusi uzklāta virs apbedījuma. Vairākās kapa vietās atras-

tas sīkas oglītes un bezripas keramikas trauku lauskas.

No 68 skeletkapiem 30 ir bērnu, 17 vīriešu, 16 sie-

viešu un pieci nenosakāma dzimuma apbedījumi. Vīrieši pār-

svarā guldīti ar galvām uz A vai ZA, sievietes ar galvām uz

R vai DR, sastopami ari ZR, DDR, ZZA, ZZR virzieni.

Sieviešu apbedījumu raksturīgākas rotas ir bronzas

kaklariņķi (vīti ar oilpu galiem, ar noplaoinatiem galiem un

trapecveida mēlītēm un zvārguļiem, ar kruķa un seglu galiem),

cpirālaprooes, aprooes ar zvērgalvu galiem, pakavsaktas

(29. att.: 2, 3), spirālgredzeni un gredzeni ar vidusplaksnl-

ti, kauri gliemežnīcu kaklarotas. Retāk sastopamas bronzas

rotadatas, plākanessaktas (29. att.: 4), piekariņi (29. att.:

10), vītās (29. att.: 8) un dobās aproces, bronzas važturi,

kas parasti piekārti spirālvainagiem, 52. kapā bronzas spi-

ralvainagam piekārts segmentveida važturis ar važiņu galos

iestiprinātiem zvārguļiem un monētpiekariņu - rupju

anglosakšu Knuta Jenāra atdarinājumu - 11. gs. otra puse

(noteica T. Berga). Vainags ar važturi ietrts bronzas gre-

dzentiņiem rotātā villainē, kas, domājams, bijusi sasprausta

ar pakavsaktu un novietota kapa bedres dibena.

No darbarīkiem sievietēm kapa līdzi dotas dzirkles,

sirpji, īleni, vērpjamo vārpstu skriemeļi. Sastopami ari

miniatūri dzirkļu un sirpju atdarinājumi.

Gandrīz katrā vīrieša kapa atrasti dzelzs uzmavas

šķēpi (29. att.: 11) un platasmens kaujas cirvji. Bieži sa-

stopamas ari ar bronzas apkalumiem rotātas ādas jostas

(29. att.: 5, 9), pie kurām piekārti naži vai kaula ķemmī-

tes. Divos kapos pie jostām atrasti dzelzs riņķlšu bruņu-
krekla fragmenti. No vīriešiem raksturīgākajām rotām minamas

bronzas aprooea ar zvērgalvu galiem (29. att.: 7), pakav-

saktas ar atrotltiem vai magoņpogaļu galiem, spirālgredzeni.
72. kapa bez ādas jostas ar divrindu apkalumiem, mirušajam

konstatētas ari vairākas, pāri pleciem un krūtīm šķērsām

ejošas adas siksnas ar bronzas apkalumu rotājumu, kas sa-

saistītas ar piecām sprādzēm (līdzīgi kā Sēlpils Lejasdopeļu
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5. uzkalniņa 1. kapa). Mirušajam līdzi doti arī bronzaa

avariņi (29. att.: 1), dzelzs un 3udraba atsvar'rš, Rietum-

eiropas 11. gs. monētas fragments, rotas un ier-.Si.

Bērnu apbedījumos atrastas līdzīgas senlietas.

Zēniem līdzi doti mazāka izmēra vai pavisam miniatūri

ieroči, rotas, ari ādas jostas ar bronzas apkalumiem. Mei-

teņu kapos iegūtas tikai rotas. Vienīgi meitenēm konstatē-

tas stikla krellīšu (29. att.: 6) un bronzas zvārguļu kakla-

rotas. Divos bērnu kapos novietoti ripas keramikas trauki.

No atsegtajiem pieciem ugunskapiem viens ir sie-

vietes, pārējie četri - vīriešu kapi, no kuriem divi par

ugunskapiem uzskatāmi nosacīti, jo tajos atrasti tikai daži

deguši kauli. Senlietas bez uguns patinas izvietotas nor-

māla izmēra, austrumu-rietumu virziena orientētās kapa vie-

tās. Divos drošajos vīriešu ugunskapos senlietas iepriekš

sabojātas. Sārta paliekas ar senlietām noglabātas kapos ne-

lielas kaudzītēs.

Sievietes ugunskapā sārta paliekas - deguši kauli,

sakusušas bronzas rotas, oglītes - izvietotas iegarena,

ziemeļu-dienvidu virzienā orientētā laukumā.

Spriežot pēc apbedījumu orientācijas un kapu in-

ventāra sastāva, senkapos apglabāti latgaļi, sēļi un lībie-

ši. Atsegtie apbedījumi attiecināmi uz 11. un 12. gadsimtu.
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