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F. Zagorskis

Arheoloģiskie izrakumi neolita apmetnē
Kreičos 1958. g.

1. Pirmo drošo neolita kapulauku ar ap-

metni atklāja Latvijas PSR teritorijā 1955. g.

dienvidaustrumos no Ludzas pilsētas, Augļu
koku skolas „Kreiči" teritorijā, netālu no

Isnaudas upītes ietekas L. Ludzas ezerā, t. S.

Zaļā uzkalniņa rietumu nogāzē.
2. 1956.—1957. g. arheoloģiskie izrakumi

noritēja galvenokārt kapulauka teritorijā,

augstāk uzkalnā, kur atklāja 23 apbedīju-
mus. Kapulauka teritorija izpētīta pilnīgi.

Apmetne atrodas lejpus kapulauka un

izvietota 12—18 m platā joslā puslokveidīgi

gar nogāzes pamatu kā arī iestiepjas pur-

vainajā zemienē, kas ir aizaudzis ezers. Tās

teritorija aptuveni aizņem 600 kv. m, no

kuriem izpētīti 145 kv. m, skarot tikai ap-

metnes augstāko daļu.
3. Arheoloģiskos izrakumus turpināja

1958. g. no 25. maija līdz 22. jūnijam. Gal-

venais uzdevums bija noskaidrot kā strati-
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grafisko tā hronoloģisko kopsakarību starp

apmetnes daļām uzkalnā un purvainajā ze-

mienē. Izrakumos izpētīta 170 kv. m liela

platība, no kuriem 100 kv. m uzkalnā un

70 kv. m zemienē.

Noskaidrojās, ka purvainajā zemienē kul-

tūras slāni klāj 30—40 cm biezs kūdras

slānis. Kultūras slānis sastāv no tumšas

kūdras ar smilšu piejaukumu un diviem

2—5 cm bieziem smilšu starpslānīšiem.
Uzkalnā kultūras slānis vienveidīgs un

seko tūliņ zem velēnas. Tā caurmēra bie-

zums 30—40 cm.

Izrakumos iegūts bagātīgs materiāls, kura

galveno masu sastāda lauskas — kopskaitā

ap 3000. Bez tam iegūti 58 kaula, krama

un dzintara priekšmeti vai to fragmenti, kā

arī liels vairums dzīvnieku kaulu.

4. Vislielāko dažādību uzrāda keramika.

Pēc māla sastāva un ornamenta to var sa-

dalīt trijās lielās grupās.
Pie pirmās grupas pieder trauki ar rupju

zvirgzdu piejaukumu. Ornaments parasti
sastāv no horizontālām dziļu ķemmes iespie-
dumu joslām, starp kurām dažreiz ir ie-

spiestas apaļas bedrītes. Retāk sastopams
dažāda veida bedrīšu ornaments. Šī tipa
keramika sastāda ap no visām iegū-
tām lauskām un atrasta uzkalnā.
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Otrai grupai pieder trauki izgatavoti no

poraina māla ar gliemežvāku vai augu pie-

jaukumu. Tie parasti vāji apdedzināti. Or-

naments sastāv no sīkiem ķemmes iespie-
dumiem slīpā vai rombveida izkārtojumā
dažāda platuma joslās. Dažreiz ornaments

sastāv no seklu bedrīšu neregulāriem ie-

spiedumiem vai ar asu priekšmetu iespies-
tām svītrām. Ne reti ornamentēta ir tikai

trauka augšdaļa. Trauki ir ar taisnām sie-

nām un augšmalas uzbiezinājumu. Sienu

biezums 7—B mm. To diametrs 20—30 cm,

lai gan ir arī mazāki trauciņi. Vairumam

trauku iekšpusē samanāms regulārs hori-

zontāls švīkojums. Māla traukus parasti lie-

toja ēdiena vārīšanai, par ko liecina ēdiena

piedegumi trauku sienu iekšpusē vai ār-

pusē.
Šī tipa keramika koncentrējās apmetnes

purvainā daļā zem kūdras slāņa, lai gan at-

rodama arī uzkalnā.

Vismazāko daļu no visas keramikas sa-

stāda trešās grupas lauskas (1 —2%), no

kurām dažas varētu pieskaitīt auklas kera-

mikas grupai. Sastopamas arī lauskas ar

tekstīlo ornamentu. Nelielā vairumā atrasta

agrā metāla laikmeta keramika — trauki ar

apmesto un gludo virsmu, labi apdedzināti,
bet ar rupju zvirgzdu piejaukumu mālā.
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Visa šīs grupas keramika atrasta kultūras

slānī tikai uzkalnā.

Starp pārējiem atradumiem visvairāk ir

kaula priekšmetu — īleni, dunči, bultu gali,

raga kaltiņš, harpūnas fragments. Bez tam

atrasts krama rombveida šķēpa uzgalis,
krama bultu uzgaļi, krama kasīkļi, slānekļa

kaitini, no kuriem divi miniatūrveidīgi,
dzintara piekarini.

5. Apmetnes purvainajā daļā kultūras

slānī atklājās zemē iedzītu, noasinātu mietu

paliekas, kuru diametrs 7—9 cm. Šādus

mietus konstatēja visā izrakumu laukumā,

apm. 3—4 m platā joslā gar uzkalna pa-

matu. Tie varēja piederēt kādai celtnei.

Celtņu izmērus un formu pagaidām grūti
noteikt nelielās atsegtās platības un mate-

riālu nepilnības dēļ. Celtņu vietas varētu

norādīt arī šinī joslā konstatētā mizu un

žagaru koncentrācija. Droši konstatējamas

pavarda vietas nav atklātas, bet ka pavardi

bijuši, liecina degušu akmeņu grupas un

lausku koncentrācija.

6. ledzīvotāju galvenā nodarbošanās bija
medniecība un zvejniecība, uz ko norāda

atrastie bultu uzgaļi, dunči, harpūna, kā arī

bagātais kaulu materiāls. No medījumiem

pirmajā vietā mināms alnis no visa
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kaulu materiāla), otrajā vieta meža cuka

(24%), trešajā taurs (7%), ceturtajā beb-

ris (6%).
Apmetnes pastāvēšanas pedeja posma ie-

dzīvotāji pazina arī lopkopību. Par to lieci-

na kultūras slānī atrastie 3 aitas (vai kazas)
zobi (dzerokļi), pie kam viens apmetnes

purvainajā daļā zem kūdras slāņa.
7. Izejot no iegūtā materiāla, galveno-

kārt keramikas un salīdzinot to ar līdzīgo

Latvijas un Igaunijas PSR neolita apmetņu
keramiku, Kreiču apmetnes pastāvēšanu var

sadalīt 3 periodos.

Pirmajā periodā, uz kuru attiecas tipiskā

ķemmes-bedrīšu keramika ar zvirgzdu pie-

jaukumu, bija apdzīvota šaura josla gar
uzkalna nogāzi, kas pieslējās ezeram. Hro-

noloģiski to varētu attiecināt uz 111 g. t.

otro pusi pr. m. c.

Otrajā periodā, sakarā ar klimata izmai-

ņām un ezera ūdens līmeņa pezemināšanos,

galvenais apmetnes centrs tika pārnests tu-

vāk ūdenim, bijušā ezera vietā. Uz šo pe-

riodu attiecas purvainajā zemienē atrastā

keramika, nelielos vairumos arī augstāk. Šo

periodu varētu datēt ar 111/II g. t. miju un

II g. t. pirmo pusi pr. m. c.

Trešajā periodā, klimatam kļūstot mitrā-

kam un ūdens līmenim ezerā ceļoties, šī



purvainā apmetnes daļa pārplūda un iedzī-

votāji pārcēlās uz dzīvi augstāk uzkalnā.

lerīkojot tur pavardus un celtņu vietas, pir-
mā perioda kultūras slānis tika pārrakts un

daļēji sajaukts. To liecina arī atrastais ma-

teriāls. Trešo periodu varētu datēt ar laiku

no II g. t. otrās puses līdz Ig. t. vidum

pr. m. c.



9

L. Vankina

Arheoloģiskie izrakumi Sārnates purva

apmetnē 1958. gadā

1. Latvijas PSR Vēstures muzejs kopīgi
ar LPSR Zinātņu Akadēmijas Vēstures un

materiālās kultūras institūtu 1958. g. no

2. jūlija līdz 15. augustam turpināja arheo-

loģiskos izrakumus Sārnates purva apmetnē.
Izrakumos atsedza 420 kv. m lielu platību
līdz apm. 1 m dziļumam un ieguva kop-
skaitā 157 koka, kaula, dzintara, krama un

akmens senlietas, 970 māla trauku lauskas,
208 krama šķembas v. c.

Izrakumos pabeidza iepriekšējā gadā ie-

sākto 6. mītni, izpētīja apmetnes ziemeļu

daļā trīs apmetņu vietas (7., 8. un 10.), kas

tipoloģiski datējamas ar 111 g. t. beigām

pr. m. ē. un trīs mītņu vietas (9., 11. un

mītne R), kas datējamas ar II g. t. pirmo

pusi pr. m. ē. Divas no tām atrodas ap-

metnes ziemeļu daļā, bet viena (mītne R)
dienvidu daļā.
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2. Senākām mītnēm raksturīgi atklātie smil-

šu pavardi, kas iezīmējas kā nelieli lēzeni

ZA—DR virzienā orientēti pacēlumi. Pavarda

smilts uzbērta tieši virs kūdras. Pauguriņu
centrā liels pelnu un ogļu piejaukums smil-

tīm. Visi atradumi koncentrējās smilšu

slānī. Pārsvarā atrasti krama rīki un

krama šķembas, kas vēlākās mītnēs sa-

stopami tikai ļoti retos gadījumos. Šeit

atrastās māla trauku lauskas ir ar zvirgzdu

piejaukumu un ķemmes-bedrīšu rotājumu.
Koka priekšmeti un celtņu paliekas ap pa-

vardiem netika atrastas.

3. Vēlākām mītnēm raksturīgi smilšu pa-

vardi ar sakrautu koku un mizu pamatni.

Apkārt pavardiem novērojamas seno celtņu
paliekas. Parasti saglabājušies zemē iedzīto

mietu gali, kas iezīmē sienu vietas. Pavar-

diem apkārt sniedzas lazdu un ezerriekstu

čaulu slānis.

1958. g. izpētītā mītnē R mītņu paliekas
bija ļoti vāji saglabājušās un pa daļai pos-

tītas. 9. un ii. mītnēs turpretī bija spēcīgi
izveidoti pavardi, kas vairākkārt tikuši at-

jaunoti. 11. mītnē ap pavardu bija saglabā-

jušies zemē iedzīto mietu gali, kas iezīmēja
celtnes vietu. Senās celtnes lielums apm.

20 kv. m. Atradumi koncentrējās mītnes

laukumā vai tās tuvākā apkārtnē.



4. Otrā veida mītnēm raksturīgi koka

priekšmetu atradumi. 1958. g. atrasti no

koka'darināti airi, riekstu skaldāmā vālīte

un skaisti veidota meža pīles galviņa. At-

zīmējami divi slānekļa dobtie kaltiņi, kas

lietoti koka apstrādāšanai. Tie atrasti 11.

mītnē līdzās četriem koka airiem, no ku-

riem 2 bija pusgatavi ar cirtuma pēdām uz

virsmas. legūtais lapasveida šīfera bultas

gals, kāds Latvijā pagaidām vienīgais, no-

rāda sakarus ar ziemeļu zemēm. Samērā

daudz atrasti tīklu piederumi — akmens

tīklu gremdi un pludiņi, kā arī māla trauku

lauskas. Māla trauku lauskas porainas, bez

zvirgzdu piejaukuma, ar profilētu malu un

vāju rotājumu.
No kaula priekšmetiem atrasti harpūnas

gals un saivas veida priekšmets.
5. 1958. g. izrakumi deva jaunu ieskatu

par seno mītņu izvietojumu. Vēlākā tipa
mītnes tika atsegtas arī apmetnes ziemeļu

daļā, kas, salīdzinot ar senākajām, bija no-

vietotas tuvāk ezeram. Tas rāda, ka sakarā

ar klimatiskiem apstākļiem laikā no 111 g. t.

beigām līdz II g. t. vidum pr. m. ē., senā

ezera ūdens līmenim krītot, iedzīvotāji arī

savas mītnes iekārtoja tuvāk krastam. Tas

palīdz izsekot neolita kultūras attīstībai Rie-

tumlatvijā.
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L. Vankina

Arheoloģiskie izrakumi

Kalniešu pirmā kapulaukā 1958. g.

1. Latvijas PSR Vēstures muzejs 1958. g.

no 6.—22. jūnijam izdarīja arheoloģiskos
izrakumus Pļaviņu rajona Kalniešu pirmā

kapulauka I uzkalniņā. Pirmos pētījumus

muzejs šeit veica 1948. un 1950. g.

Kapulauks aptver 2 lēzenus mākslīgi iz-

veidotus uzkalniņus, kas atrodas līdzena

lauka vidū pa labi no Rīgas—Daugavpils

šosejas, 108 km no Rīgas. Uzkalniņi izplū-

duši, jo lauks pastāvīgi ticis arts. Mazākajā

uzkalniņā izdarīti pārbaudes izrakumi, bet

lielākā — izpētīta gandrīz puse, pavisam
atsedzot 249 kv. m, no tiem 1958. g.

66 kv- m.

2. Lielākā uzkalniņa diametrs apm. 25 m,

augstums 90 cm. Uzkalniņš pakāpeniski
uzbērts no sarkanas mālainas smilts, kas

spilgti atšķiras no apkārtējās zemes. Sarka-

nās zemes slānim sekoja plāna deguma
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kārtiņa, kas liecina par ugunsritiem pirms

uzkalniņa ierīkošanas. Zem tās sākās sterils

dzeltenas smilts slānis un apm. 95—100 cm

dziļumā akmeņains pamats.
Izpētītā daļā atsegti kopskaitā 50 apbe-

dījumi, no tiem 21 ugunskaps (dedzinātu
kaulu ligzdas) un 29 ģindeņu kapi (akmens

šķirstos vai bez tiem). Apbedījumi atsegti
2—3 slāņos.

3. Pirmās dedzinātu kaulu ligzdas kā arī

šķirstu virsējie akmeņi parādījās jau 17—

20 cm dziļumā. Daļa apbedījumu, zemi ap-

strādājot, izpostīti.
Vecākie uzkalniņā bija ģindeņu apbe-

dījumi.

Ugunskapi bija zemē ieraktas ovālas vai

apaļas dedzinātu kaulu ligzdas 20—50 cm

diametrā. Kauli atradās blīvā līdz 10 cm

biezā slānī ar tumšu pelnu kārtu apakšā.
Mirušais sadedzināts kopā ar piedevām ār-

pus kapulauka, un tā paliekas sabērtas ze-

mē ieraktā bedrītē.

Akmens Šķirsti parasti sakrauti no lauk-

akmeņiem. Dažreiz šķirstu galos novietotas

stateniskas plienakmens plāksnes, kas iezī-

mē šķirsta vietu. Parastais šķirstu garums
ir 2—2,5 m. No ģindeņiem uzglabājušies

zobi, retumis arī pārējie kauli. Kaulu pa-

liekas rādīja, ka mirušie guldīti uz mugu-
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ras, izstieptā stāvoklī. Divi bērnu apbedīju-

mi, kas atrasti saliektā stāvoklī, pieder se-

nākiem apbedījumiem uzkalniņā.
4. Pavisam iegūta 21 senlieta: kaula

zvejas un medību rīki (harpūnu un bultu

galu fragmenti), kaula rotadatas, akmens

cirvja urbuma tapiņa, sīki bronzas plāksnī-
šu fragmenti, koniska bronzas podziņa ar

cilpiņu mugurpusē. Līdzīgas podziņas at-

rastas Austrumprūsijā un Skandināvijā, kur

tās datē II g. t. beigās pr. m. ē. Kalniešu

kapulauks datējams I g. t. pr. m. ē.

Atrasto senlietu mazais skaits izskaidro-

jams ar apbedīšanas parašām, kā arī mate-

riāla (kaula, iespējams arī koka) neizturību.

Bronzas senlietu niecīgo skaitu var izskaid-

rot arī ar maiņas vājo attīstību.

5. Gan kapos, gan ārpus tiem, kā kapu

piedeva vai ziedojums 35 vietās atrasti

zirgu un vēršu zobi. Tie liecina, ka Latvi-

jas teritorijā II g. t. pr. m. ē. līdzās medī-

bām un zvejai lopkopība ieņēma jau sva-

rīgu vietu iedzīvotāju saimniecībā.

6. Uzkalniņu ierīkojusi patriarhālās ģints
saime, kas Daugavas krastos ilgāku laiku

mitusi uz vietas un savus mirušos apbedī-

jusi kopīgos ģints kapos. To apliecina kā

atradumi, tā apbedīšanas parašas.



Uz I g. t. pr. m. ē., kā to rādīja pār-
baudes izrakumi, attiecas arī jau nopostītais
mazākais uzkalniņš. Jāsecina, ka šeit mitu-

šas patriarhālās ģints saimes. Līdzīgs tā

paša laika kapulauks pa daļai izpētīts Rez-

nēs pie Salaspils.
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J. Graudonis

Arheoloģiskie izrakumi Reznu kapulaukā
1958. gadā

1, Reznu bronzas laikmeta uzkalniņu kapi
atrodas Daugavas labajā krastā ap 20 km

uz austrumiem no Rīgas. Rīgas raj. Salas-

pils ciema dārzkopju sabiedrības Mičuri-

nietis teritorijā.
1933. gadā te atklāja 7 bronzas laikmeta

kapu uzkalniņus, no kuriem 1933. un 1935.

gadā Ed. Šturms izpētīja i. uzkalniņu un

trīs ceturkšņus 2. uzkalniņā. LPSR ZA Vēs-

tures un materiālās kultūras institūts no

1958. gada 8. septembra līdz 4. novembrim,

turpinot izrakumus, pārbaudīja 1957. gadā

nopostītā 2. uzkalniņa vietu, izpētīja 6. uz-

kalniņa dienvidaustrumu sektoru. Darba

gaitā atklāja jaunu, agrāk nepamanītu 8.

uzkalniņu, kas tika pilnīgi izpētīts.
2. Nopostītā 2. uzkalniņa agrākos arheo-

loģiskos izrakumos neizpētītā daļā atsedza

9 ģindeņu kapus un 10 dedzinātu kaulu

ligzdas.



Ģindeņu kapos mirušie bija guldīti uz

muguras izstieptā stāvoklī, rokas noliekot

gar sāniem. Kapu orientācija bija radiāla

vai arī DR virzienā. Akmens konstrukciju

ap ģindeņu kapiem nebija
Kaulu ligzdas bija ovāli kalcinētu kaulu

nobērumi 29—40 cm platumā, 30—65 cm

garumā, s—lo cm biezumā. Dažās ligzdās
kalcinētie kauli bija sajaukti ar oglēm, ci-

tās zem kauliem bija pabērtas sārta palie-
kas.

Apbedījumu rajonā atrada zirga zobus.

Izrakumu laukumā konstatēja sarkanu

mālainu zemi, kas bija atvesta no citurie-

nes apbedīšanas ritiem vai arī uzkalniņa
uzbēruma nostiprināšanai.

3. Pētītā 6. uzkalniņa diametrs bija ap
20 m, augstums 1,6—1,9 m. Tā dienvid-

austrumu sektorā atsedza:

a) t. s. lielo kaulu laukumu,

b) centrālo šķirstu,
c) 22 seno ģindeņu kapus,

d) 13 kaulu ligzdas,
c) 10 akmens šķirstus un

f) 10 jaunākos laikos ieraktus kapus.

Uzkalniņa „iesvētīšanas" ugunsritus ap-

liecināja apm. 0,5—1,5 cm biezs ogļainas
zemes slānis uzkalniņa pirmatnējā virsmā.

Uzkalniņa centrā uz ogļainās zemes ap
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5 kv. m lielā ovālā laukumā līdz 2 cm

biezā kārtā bija nobērti kalcinēti cilvēku

kauli, bet virs tiem ADA—RZR virzienā

krauts 2,6 m garš, 1,6—1,7 m plats ak-

mens šķirsts.

Ģindeņu kapi uzkalniņa centrālā daļā
gulēja jauktā ogļainā zemē. Mirušie guldīti
uz muguras izstieptā stāvoklī, pie tam bija
vai nu radiāli vai arī A—R virzienā orien-

tēti. Dažiem nogāzē ieraktiem mirušiem le-

jas pusē bija pielikti akmeņi, bet noteiktas

konstrukcijas tie neveidoja.
Pie viena ģindeņa galvas atrada patinē-

jušos bronzas riņķīša fragmentus.

Kaulu ligzdas bija situētas uzkalniņa
dienvidu un dienvidaustrumu malā, pie
kam tajās nobērti tīri izlasīti kalcinētie

kauli. īpatnējā II kaulu ligzdā kaulu pamat-
masa bija nobērta pakavveida bedrītē, bet

XI ligzdā kauli bērti 4 atsevišķās bedrītēs.

Ligzdu izmēri dažādi.

Vairāku ligzdu garākās ass radiālā orien-

tācija atgādināja ģindeņu guldīšanas tradī-

cijas.

Uzkalniņa augšējā daļā bija ģindeņu ap-

bedījumi šķirstos. Pēc uzbūves izšķirami:

a) labi veidoti šķirsti ar grīdu un segumu,

b) šķirsti ar malu nolikumu un
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c) akmeņu nolikumi tikai pie mirušā gal-
vas un kājām.

Daudzi senie apbedījumi postīti, ierokot

jaunāku laiku apbedījumus.
Izrakumu laukuma malās novērota sarka-

na mālaina zeme, kas atvesta rituāla vaja-
dzībām vai arī uzbēruma nostiprināšanai.

No senlietām uzkalniņā atrada krama bul-

tas galu ar kājiņu, dzintara piekariņu ar

bedrīšu rotājumu, bronzas podziņu unTēla

kaulu laukumā švīkotās keramikas lauskas.

4. Jaunatklātajā 8. uzkalniņā atsedza 4

ģindeņu apbedījumus un 1 kaulu ligzdu.

Uzkalniņa centrā bija Z—D virzienā orien-

tēts šķirsts, ap kuru radiāli guldīti pārējie

apbedījumi.
Arkla postītā kaulu ligzdā atrada vērša

zobu.

Melnas ogļainas zemes kārtiņa uzkalniņa
pirmatnējā virsmā un arī apbedījumu līmenī

apliecināja ugunsritus gan pirms apbedīša-
nas sākuma, gan bēru laikā.

Apbedījumu situācija liek domāt, ka ka-

piem bijis virszemē redzams apzīmējums.

5. Apbedīšana 2. kapu uzkalniņā notiku-

si laikā no II g. t. pēdējā ceturkšņa līdz

Ig. t. vidum pr. m. ē., 6. uzkalniņā no

II un I g. t. mijas līdz I g. t. vidum pr.

m. ē., bet 8. uzkalniņā — kapu lauka lie-



tošanas beigu posmā, kad Reznu apkārtnes
iemītnieki pārgājuši no mirušo dedzināša-

nas uz apbedīšanu nededzinot.

6. Līdzšinējie pētījumi kapulaukā
1) pilnīgi apstiprina to, ka atsevišķi kapu

uzkalniņi izveidoti dabīgu pauguru vietās;
2) apliecina, ka, pauguros apbedīšanas

vietu sagatavojot un arī mirušos apglabājot,
piekopti ugunsriti;

3) nepārprotami rāda, ka visu pētīto uz-

kalniņu senie apbedījumi pieder vienai et-

niskai vienībai.

7. Agrāk izteiktās domas, ka Reznu ka-

pulauks somu cilšu piemineklis, bet vairā-

kas pazīmes liecina, ka uzkalniņos var būt

apbedīti balti.
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E. Šnore

Izrakumi apmetnē un kapulauka Ludzas

rajona Kivtu ciema Lielajā Apariņā

1. Izrakumi Kivtu ciema Lielajā Apariņā
(Ludzas raj. Zvirgzdenes c. p.) 4 m augstā
uzkalnā Cirmas ezera ziemeļu krastā atklā-

tajā latgaļu kapulaukā uzsākti jau 1938. ga-

dā, kad tajā tika izpētīti 6 apbedījumi.
1948. gadā izrakumus turpinot, iz-

pētīti nākošie 20 apbedījumi un konsta-

tēta senas apmetnes eksistence uzkalnā.

1955. gadā izpētīti vēl 24 apbedījumi.

2. 1957. un 1958. g. izrakumi izvērsti

plašā apjomā, izpētot 6600 kv. m lielu lau-

kumu. 30 gadu izrakumu galvenais uzde-

vums bija apmetnes rakstura noskaidrošana

un tāS izpētīšana. Paralēli šiem darbiem

1957. gadā tika atsegti apmetnes kultūras

slānī ieraktie 125 apbedījumi. Kopā ar ag-

rāk atraktajiem Kivtu kapu uzkalnā izpētīti

pavisam 175 apbedījumi. 1958. gadā kapi
vairs netika konstatēti, jo izrakumi norisa
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uzkalna ziemeļu malā, kur kapulauks neie-

sniedzās.

3. Apmetnes ierīkošanai izraudzīts lēzens

morēnas uzkalns Cirmas ezera krastā, kura

dabīgajās ieplakās kultūras slānis vietām

sasniedza 1,20 m dziļumu. Tumšais kultū-

ras slānis stratigrafiski homogens bez re-

dzamiem noslāņojumiem. Kultūras slānim

raksturīgi šķelti akmeņi, kas cēlušies no

celtnēm un pavardiem.
4. Celtņu paliekas saglabājušās ļoti vāji.

Spriežot pēc 1958. gada izrakumu datiem,

apmetnei raksturīgas četrstūrainas celtnes

ar pavardiem. Zināma nozīme celtniecībā

bijusi vertikāli zemē iedzītiem stabiem.

Konstatēti pavardi gan ar akmeņu krāvu-

mu, gan bez tā. Daļa no tiem atradusies

ārpus celtnēm.

5. Izrakumi devuši ieskatu par Kivtu ap-

metnes iemītnieku ekonomiku. No ražoša-

nas nozarēm pirmā vietā minama zemkopī-
ba. legūti zemkopības darbarīki (sirpji,

raukņi, graudu beržamie akmeņi) un graudu
materiāls (miežu, mīksto un divgraudu

kviešu, zirņu graudi). Kaulu materiālā do-

minē mājlopu (liellopu, zirgu, sīklopu) kauli;

medījumu procentuāli maz (medīti taurs,
alnis, mežacūka v. c). Apmetnē iegūtais
materiāls devis liecības arī par amatniecī-



23

bu — bronzas un dzelzs apstrādi un pod-
niecību.

6. Apmetnes materiālā bagāti pārstāvēta
keramika. Dominē tekstilā keramika, bet

atrastas arī trauku lauskas ar gludu virsmu,

gan plānas, gan biezas, kā arī spodrinātā
keramika. Konstatētas arī dažas švīkotās un

apmestās trauku lauskas. Tekstilā keramika

apliecina Kivtu apmetnes iemītnieku kultū-

ras sakarus ar Djakovas tipa pilskalnu kul-

tūru Volgas augštecē un Okas baseinā.

7. Apmetnes intensīvākais apdzīvošanas
laiks ir mūsu ēras pirmā gadu tūkstoša

III—VI gs. Tomēr Kivtu Lielajā Apariņā
atrastie ap 10 akmens cirvji, krama bultas

smailis v. c. liecina, ka apmetnes apdzīvo-
šanas sākumi var iesniegties I gadu tūkstotī

/pfr. ē., kaut arī izrakumos drošus tā laika

slāņus neizdevās konstatēt.

8. Kapulauks ierīkots senās apmetnes vie-

tā, pēc tās pamešanas, caurrokot apmetnes
kultūras slāni. Atskaitot kādu vēlu pēcap-
bedījumu, visi kapi datējami ar VII—XII

gs. un ir ar tipiskām latgaļu piedevām.
9. Izrakumu noslēgumā tika izdarīti ne-

lieli pārbaudes izrakumi tuvējos Vērņu cie-

ma „Kara kapos
I

*, kur tika izpētīti vēlāku

gadsimtu apbedījumi.
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A. Stubavs

Arheoloģiskie izrakumi Ķentes pilskalna
un apmetnē 1958. gadā

LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstures un

materiālās kultūras institūta un LPSR Kul-

tūras ministrijas 4 muzeju kopīgi organizē-
tos arheoloģiskos izrakumus Ogres rajona
Ķentes pilskalnā un apmetnē uzsāka 1954.

gadā un nobeidza 1958. gadā. Izrakumos

atsegti 17.060 kv. m un, norokot vairāk

nekā 10.000 kb. m mītņu zemes, iegūtas
2258 senlietas, 29.350 trauku lauskas v. c.

No tiem 1958. gadā izpētīti 7400 kv. m

iegūtas 882 senlietas.

2. 1958. gadā, tāpat kā iepriekšējo gadu
izrakumos, Ķentes kalnā konstatēja 2 ap-

dzīvotības periodus. Pirmais posms attiecas

uz I gadu tūkstoti pr. m. ē. un to raksturo

akmens, krama un kaula priekšmeti, švīkotā

un rupjā gludo virsmu keramika. Mītņu
slānis sajaukts, tāpēc droši identificējamu

celtņu paliekas izrakumos neatklāja.
3. Pilskalna izbūve un eksistence V/VI gs.
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līdz IX gs. sākumam raksturo kalna otro

apdzīvotības periodu. 1958. gadā no pils-
kalna nocietinājuma paliekām I dienvidu

vaļņa apakšējā slānī atklāja gar vaļņa zie-

meļu malu izbūvēto aizsargsienu, ko balstī-

juši zemē ierakti stabi. Vaļņa centrā bijusi
otra aizsardzības līnija. II dienvidu valnī šai

slānī iezīmējas 3,5 līdz 4 m platas degušas

aizsargceltnes paliekas, bet no tās 6—7 m

uz dienvidiem kādas vieglāk celtas aizsarg-
sienas kontūras. 111 dienvidu valnī konsta-

tēja vienu aizsargsienu, šķiet, ar dubultīgu
izbūvi austrumu galā. I "un II dienvidu vaļ-

ņa ietvaros pastāvējis miniatūrs pilskalna

plakums, kas daļēji bijis apdzīvots. Celtņu
paliekas konstatēja arī pilskalna galvenajā
plakumā. Tās bijušas neliela izmēra celtnes

(3x3, 4X4 m) ar akmens krāsns vai pa-

varda apkuri.

I dienvidu valnī zemes uzbērumā starp
2. un 3. slāni bijis iebūvēts koka karkass:

pretējos virzienos 3—4 kārtās guldīti koka

klāsti ar zemes starpkārtām. Šis t. s. rest-

veidīgais vaļņu koka karkasa tips atšķiras
no I ziemeļu valnī iepriekšējos gados izpē-
tītā kamerveidīgā karkasa. Pirmais ir hro-

noloģiski, bet ne pēc izveides principa,

priekštecis kamerveidīgai iebūvei. Ķentes
pilskalnā abi tipi sastopami vienā objektā.
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Līdz ar to noraidāms atzinums par rest-

veidīgo un kamerveidīgo vaļņa koka

iebūvju norobežošanu ar noteiktu areālu.

4. Apdzīvota bijusi ne tikai kalna daļa
abpus pilskalna vaļņiem, bet arī kalna aus-

trumu un rietumu piekāje. Dienvidu ap-

metnē konstatētas virszemes un zemē ie-

raktas celtnes, bet kalna abās pusēs purva

malā vienīgi virszemes mītnes To izmērus

celtņu palieku vājās saglabāšanās dēļ varēja
noteikt tikai aptuveni: 4X4, 4X5, 5X6 m

v. c. Dienvidu apmetnē VIII gs. dzīvojamās
ēkas ar akmens krāsnīm bijušas blīvi izvie-

totas gar abām kalna malām. Apmetnes
centrā bijušas vieglāk celtas ēkas ar pavar-

diem vai bez apkures. Pēdējās, tāpat kā

atklātie pavardi, jādomā, visvairāk izman-

totas vasarā.

5. 1958. g. izrakumos iegūti papilddati
un materiāli par zemkopības, lopkopības un

amatniecības attīstību un līmeni. Zemkopī-
bā pastāvējusi līduma un atmatu sistēma.

Ar melnā un krāsainā metāla apstrādi
saistāmie atradumi: tiģeļi, lejamās formas,
dzelzs sārņi, pusfabrikāti v. c. apmetnes

atradumos procentuāli pārstāvēti divas rei-

zes vairāk nekā pilskalnā. Dienvidu apmet-
nes 9a izrakumu laukumā atrasts rotkaļa
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depozīts, kas sastāvēja no 2 bronzas man-

šetveida aprocēm un 3 bronzas stienīšiem.

Rietumu piekājes 14. izrakuma laukumā

atklātas kādas event. kalves paliekas ar lūk-

šu, dzelzs lūkšu, dzelzs sārņu, apdedžu v.

c. atradumiem.

Keramika darināta bez podnieka ripas.
Gludo virsmu trauku lauskas — 54,8%',

apmesto virsmu — 37,3% . Pēdējie gatavoti
2 paņēmienos: vispirms izveidots gludo
virsmu trauks, kas pēc tam apmests vai

apliets ar šķidru māla masu. Keramika ar

pirkstu nospiedumiem vai iekniebumiem —

1,8%, pulēta un gludināta — 1,4%. Orna-

mentēti trauki sastopami maz.

10a izrakumu laukumā vienkopus atrastie

6 alvas sirdsveidīgo piekariņu pusfabrikāti
ir norādījums, ka rotkaļi strādājuši ne tikai

pēc pasūtījuma, bet arī tirgum.
levesti galvenokārt rotas lietu gatavošanai

nepieciešamie krāsainie metāli: sudrabs,
bronza, alva. No gataviem importa priekš-
metiem 1958. g. atrastas 2 stikla krelles.

Pēc J. Ščāpovas analizēm kreļļu izgatavo-
šanai izmantotais materiāls pieder pie nāt-

rija kalcija stikla grupas ar lielu magnija
oksida saturu.

6. 1958. g. izrakumu materiāls atļauj pre-

cizēt Ķentes pilskalna un apmetnes hrono-



loģiju. Četrstūrainie šķiltavas akmeņi, spieķ-
adatas ar mazu trīsstūra galvu v. c. atra-

dumi liecina, ka pilskalna apdzīvotība ie-

sniedzas arī V gs. Pilskalns un apmetne

pēc ugunskatastrofas pamesti IX gs. sāku-

mā vai pirmā pusē.
7. Pilskalna un apmetnes iedzīvotāju et-

niskās piederības problēma grūti atrisināma,

jo trūkst pilskalnam piederīga kapulauka
izrakumu materiāla. Senlietās un keramikā

dominē latgaļu, zemgaļu un lokālās for-

mas, kā arī izpaužas dažas lībiski igaunis-
kas iezīmes. Ķentes pilskalns ar zināmu

varbūtību pieskaitāms jauktam novadam,
kur 3 dažādi etniskie elementi jau pirms
pilskalna izbūves konsolidējušies par lokālu

grupu ar baltisku iezīmju pārsvaru.
Vārds „Ķente" pēc valodnieces V. Dam-

bes atzinuma ir zemgaliskas cilmes un no-

zīmē
„
ciete".

8. Ķentes pilskalns pieder militārās de-

mokrātijas periodam un, vismaz VIII gs.,

pēc pilskalna spēcīgas nocietināšanas, bijis
kāda dižciltīgā un viņa karadraudzes ap-
cietināta dzīves vieta — pils. Apmetne au-

gusi un veidojusies kā topcšs amatnieciskās

ražošanas centrs — vēlāko pilsētas tipa

apmetņu priekštece.
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V. Urtāns

Kalniešu otrais kapulauks
(VII—IX gs.)

1. Latvijas PSR Vēstures muzejs 1948.—

1950. un 1958. gadā izdarīja arheoloģiskos
izrakumus Pļaviņu rajona Kalniešu otrajā

kapulaukā, kas atrodas 7 km uz dienvid-

austrumiem no Kokneses. Rīgas —Daugav-

pils šosejas labajā pusē, Daugavas tuvumā.

Atsegta 335 kv. m liela platība līdz 1 m

dziļumam. Rēķinoties ar arheoloģisko izra-

kumu un sevišķi datēšanas moderno meto-

žu drīzu ieviešanos, izpētītā kapulauka
centrā un senas bedres tuvumā zem kād-

reiz izmestajām zemēm ar nolūku atstāts

ap 14 kv. m liels laukums, kurā varētu būt

apbedījums, senlietas un organiskās vielas.

Līdz ar to nākotnē iespējama efektivāka

iegūto atziņu, sevišķi datējuma pārbaude.
2. Otrais kapulauks ierīkots dabīgā, lē-

zenā uzkalniņā, kuru no ziemeļiem ierobe-

žoja saliktu laukakmeņu pusloks. Mirušie

apbedīti sekli izraktās bedrēs. Tāpēc virs
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tiem parasti likti zemes un akmeņu klāsti.

Kapulauka iekārtojumā jūtamas vēl ie-

priekšējā perioda uzkalniņu kapulauku
reminiscences. Mirušos apglabājot, kapu-
lauka perifērijā un pie kapa rīkoti

bēru mielasti ar uguns ritiem. Tur atroda-

mas ogles, pelni, kalcinēti kauli un sasisto

māla trauku lauskas. Parasti māla trauki

bija paplašināti uz augšu, ar mazu profilē-

jumu sānos, bez ornamenta, darināti bez

podnieka ripas.
3. Kapulaukā, sevišķi tā perifērijā, sasto-

pamas atsevišķas, bieži vien degušas sen-

lietas, starp tām degušu senlietu grupa

(māla trauku lauskas, dzelzs nazis, īlens).
Vismaz daļa no tām jāuzskata par tuvinieku

ziedojumu. Šī tradīcija atspoguļota latviešu

tautas dziesmās par atpirkšanos no nāves

un dažādām nelaimēm.

4. Kapulaukā atsegti 33 apbedījumi. Ko-

pā ar izpostītajiem to bijis ap 40. Kapi ba-

gāti piedevām: vīriešiem dzelzs šaurasmens

cirvji, vienasmens zobeni vai naži, uzmavas

un iedzītņa šķēpi, sprādzes, dažādas bron-

zas stopa saktas, rotadatas, aproces, važi-

ņas ar piekariņiem, bet sievietēm dzelzs

sirpji vai raukņi, īleni, dažādi bronzas kakla

gredzeni, rotadatas, aproces, pirkstu spirāl-

gredzeni, spirālītes, dzintara krelles. legūtas
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227 senlietas un ap 150 māla trauku laus-

kas. Mirušie, spriežot pēc senlietām un

kapu rakstura, bija latgaļi, kas apbedīti no

mūsu ēras VII gs. līdz IX gs. Ir zināms

pamats pieņemt, ka kapulaukā apbedītas
divu, augstākais triju saimju trīs līdz četras

paaudzes.
5. Atradumi dod norādījumus par līdum-

zemkopību un lopkopību kā galvenajiem
saimniecības veidiem. Dzelzs, bronzas un

sudrablietu analīze un salīdzinājums ar ci-

tiem šā laika atradumiem rāda, ka gandrīz
visi tie ir vietējo kalēju darbi. Rotkaļu

prasmi VIII gs. labi raksturo pūces saktu

analīzes. To izgatavošanai izmantoti dzelzs,

bronza, sudrabs, alva, kā arī zilie stikliņi.
Pielietota liešanas, platēšanas, gravēšanas,
lodēšanas, ciļņošanas, kniedēšanas un cau-

rumu izsišanas tehnika līdz ar attiecīgajiem
darbarīkiem. Kapulauks pārstāv 24 bronzas,

dzelzs, sudraba un dzintara rotas lietu, 9

dzelzs darbarīku un ieroču un 2 māla trau-

ku veidus.

6. Pēc vilnas un linu audumiem un ci-

tiem atradumiem var izprast ne tikai auša-

nas tehniku (stāvi, audeņu un celaiņu au-

žamās ierīces, vienkārtņa un četrnīšu tri-

nīša audumi), bet arī dažas tērpa daļas,

piemēram, vīriešu galvas segas. Tās bija



vilnas, austas četrnīšu trinītī, izrotātas ar

bronzas spirālītēm, gredzentiņiem vai važi-

ņām, virs pieres parasti bronzas zvaniņu
vai trīsstūrīšu piekariņi.

7. Daudzie cirvji, šķēpi, naži; kā arī mi-

rušo karavīru kopapbedījumi apliecina bie-

žas cīņas, kas raksturīgas šķiru veidošanās

periodam Latvijā. Izmantots kā tuvcīņas
(cirvis, zobens, duramais šķēps), tā tālcīņas
(metamais šķēps) veids. 'Šķēpu atradumi

ļauj konstatēt šķēpu smaiļu dažādos iekā-

tojuma veidus un aprēķināt aptuvenu šķēpu
garumu.

8. Satiksmes ceļu virzienus norāda ne

tikai tuvais Daugavas ūdensceļš un ieves-

tais materiāls (bronza un sudrabs, dzintars

no Baltijas jūras piekrastes, zilie stikliņi no

Klaipēdas apgabala), bet arī šā laika pie-
minekļu izvietojums.
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K. Ozola

Arheoloģiskie izrakumi Cēsu raj.
Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas

tehnikuma teritorijā

1. Daudzie savrūpatradumi — liecība, ka

Cēsu raj. Priekuļu c. Priekuļu lauksaimnie-

cības mehanizācijas tehnikuma teritorijā

(agrāk Kalna-Piļu mājas) atrodas sens kapu-
lauks.

2. 1958. gada jūlija mēnesī Cēsu muzejs
minētā vietā izdarīja aizsardzības izrakumus

un izpētīja 7 ģindeņu kapus un akmens

pavardu vietu ar daudzām māla trauku

lauskām.

3. Izpētītie apbedījumi ir latgaļu un at-

tiecas uz VII—VIII gs. m. ē. No akmeņiem
sakrautie pavardi ir saistīti ar bēru ritie*?h.

Kapulauka platība ir apm. 2 ha un tajā,
kā to pierāda savrūpatradumi, ir arī XII gs.

apbedījumi. Kapulauks stipri izpostīts lau-

ku apstrādājot.



4. Kapulauka turpmākie pētījumi varētu

dot norādījumus par kapulauka izlietoša-

nas ilgumu un nepārtrauktību, kā arī par

latgaļu un somu cilšu savstarpējām attiecī-

bām, jo kapulauka teritorija sniedzas līdz

agrāk turpat izpētītam somu cilšu kapu-
laukam.
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E. Brīvkalne

Tērvetes pilskalna arheoloģiskie izrakumi

1958. g.

1. LPSR ZA Vēstures un materiālās kul-

tūras institūts pētījumus Tērvetē iesāka

1951. g. Nelieli pārbaudes izrakumi izdarīti

priekšpils vietā (1951. g.), senā apmetnes
vietā Sprīdīšu parkā (1952. g.) un Tērve-

tes pilskalna ziemeļu piekājē (1952. un

1953. g.), kā arī kapulaukā Tērvetes sana-

torijas ābeļu dārzā (1953. g.). Līdztekus

pētīšanas darbiem Tērvetes senvietu kom-

pleksā, veikta senvietu apzināšana Tērvetes

apkārtnē un izdarīti aizsardzības izrakumi

3 kapulaukos.
2. 1954. g. iesāka plašākus izrakumus

Tērvetes pilskalnā, kurus turpināja līdz

1958. g. Pētījumus 1958. g. izdarīja 643

kv. m lielā laukumā, kurā ietveras pilskalna
plakuma vidusdaļa un ziemeļu nogāze. Pils-

kalna plakuma malā turpināja atklāt terasi,
kur sasniedza 4 m dziļumu. Pilskalna zie-

meļu nogāzē un piekājē 2,8 m dziļumā
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sasniedza dabīgo pamatmālu un smilti.

Pilskalna ziemeļu malā uz terases pabeidza

pētīt 3. slāņa pirmo celtniecības kārtu un at-

raka otro celtniecības kārtu. Pēc tās noņem-
šanas tika atsegta terases pamata koka kon-

strukcijas daļa. Lielākā daļa terasē atrasto

senlietu ir XI un XII gadsimta, bet augstākajā
celtniecības kārtā ir arī XIII gadsimtam rak-

sturīgi priekšmeti, kas liecina, ka pēdējās
terases celtnes nodedzinātas XIII gadsimtā.

3. Terases augšējā nogāze saglabājusies
2—25 m augsta, terases platums 8 m. Kon-

statēja divas aizsardzības līnijas. Pilskalna

plakuma malu aizsargājusi guļkoku siena,
kas bijusi nostiprināta resniem stabiem.

Otra aizsarglīnija terases ārmalā bijusi aiz-

sargceltne, kas sastāvējusi no divām para-

lēlām guļkoku sienām ar šķērssienām un

izvirzījumiem. Starp šīm divām aizsardzības

līnijām uz terases atradušās celtnes.
Pēc trūcīgām atliekām spriežot, aizsardzī-

bas līniju veids abās celtniecības kārtās uz

terases bijis vienāds. Turpretī celtņu no-

vietojums starp tām, kā arī celtņu izmēri

nebija vienādi. Pirmā celtniecības kārtā uz

terases celtnes bija mazākas (a celtne —

3,4X2,5 m, b celtne — 3,6X2_,7_ m), kā

apakšējā jeb otrā celtniecības kārtā (c celt-

ne — 4,3X3,75 m, f celtne —4,3X6,5 m,
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c celtnes garums 5,5 m, platums nebija
droši nosakāms).

4. 1958. g. uz terases 1. celtniecības

kārtā B laukumā ne a, ne b celtnē krāšņu
paliekas neatklāja, bet dažus gadus agrāk
šai pašā celtniecības kārtā A laukumā atra-

ka 11. krāsns drupas ar nodegušas celtnes

paliekām apkārt. Krāsns virsa bijusi krauta

no akmeņiem, bet klons veidots no māliem.

Otrā celtniecības kārtā 1958. g. atklāja c

celtnē 15. krāsns austrumu galu. Krāsns
veidota no māliem ar dažiem akmeņiem
pamatā. Tā tad ir pirmajā ir otrajā celtnie-

cības kārtā uz terases atraka celtnes, kas

kādreiz bijušas apsildāmas un apdzīvoja-
mas.

Bez apdzīvojamās celtnes 1. celtniecības

kārtā uz terases a celtne kalpojusi labības

graudu glabāšanai — tā tad bijusi klēts.

Sevišķi svarīgi atradumi tika konstatēti 2.

celtniecības kārtas lielākās celtnes drupās.
Tur atrada 19 akmens lejamās formas me-

tāla liešanai vai arī to fragmentus, kā arī

izejmateriālu — akmeņus formu gatavoša-
nai. Divas pusgatavas lejamās formas lie-

cina, ka šai celtnē atradusies formu dari-

nāšanas darbnīca. Šis atradums dod iespēju
labāk noskaidrot metāla liešanas tehniku.

Formas darinātas piekariņu un apkalumu
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liešanai. Dažu saulītes veida apkalumu
formas liecina par sakariem ar igauņu un

krievu senajiem kultūras centriem. Bez tam

XI un XII gs. Tērvetes pilskalnā gatavoti
akmens vērpjamās vārpstas skriemeļi un

kvarca krelles.

5. Pēc otrās celtniecības kārtas noņem-
šanas tika atsegta terases pamata koka kon-

strukcijas daļa. Lai milzīgās zemes masas,

no kā veidota terase, nesabruktu, tad tera-

ses pamatā uz 7 baļķu klāstiem, starp ku-

riem uzpildītas zemes kārtas, uzbūvēta ka-

meru rinda. Kameras pildītas blīvu mālu

vai smilti, vai arī mītņu zemi, kas ņemta
no agrākiem slāņiem. Kameru sienu garums

7 m, platums 2—4 m; sienas saglabājušās
5—6 baļķu augstumā. Zem māla pildījuma
atrada rotas lietas, kādas sastopamas zem-

gaļu kapos sākot ar X/XI gs. Kolosālās te-

rases uzbūve liecina, ka Zemgales valdnie-

kam Tērvetē bijusi iespēja organizēt zem-

gaļus lielu nocietinājumu darbu veikšanai

agrā feodālisma periodā.
6. 1958. g. Tērvetes pilskalnā atrastas

267 senlietas. Šai skaitā nav ierēķinātas
dzelzs naglas, dzelzs sakusumi, auduma

fragmenti, kauli, graudi v. c.

Lielākā daļa Tērvetes pilskalnā atrastie

priekšmeti darināti uz vietas. Kauri glie-



mežvāki, krelles, atsvariņi, kā arī dažas

rotas lietas liecina par tirdznieciskiem saka-

riem. Dzelzs stopa bultas, bronzas zobena

maksts uzgalis ar krustu liecina par cīņām
ar vācu iebrucējiem XIII gs.

Tērvetes pilskalnu turpinās pētīt 1959.

gadā.
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M. Vilsone

Arheoloģiskie izrakumi Rīgā 1958. gadā

1. 1958. gadā no 15. augusta līdz 5. no-

vembrim Valsts Rīgas vēstures muzejs veica

arheoloģiskos aizsardzības izrakumus Dau-

gavas krastmalā s?afp Mārstaļu un Minste-

rejas ielu pie XIII gs. celtās pilsētas aiz-

sargsienas, Rīgas upes grīvas rajonā. Izra-

kumi tika izdarīti 92 kv. m lielā laukumā.

2. Šajos izrakumos atsedza Rīgas upes

labā krasta krastmalas nostiprinājuma pāļus
un kaļķakmens šķembām segto krastmalu.

Tas ir viens no vecākiem, ja ne pats vecā-

kais Rīgas upes krastmalas nostiprinājums,
kas celts pēc Rīgas aizsargsienas uzcelšanas

XIII gs. Atsegtā upes dibenā atrada vairā-

kas no lūkiem vītu tauvu un virvju palie-
kas, kas norāda uz dzīvo kuģu kustību

Rīgas ostā.

3. Izrakumos atrada vairāk nekā 200

priekšmetus un to grupas no XIII—XVIII

gs. Liela daļa no tiem keramikas izstrādā-

jumi: nevāpētas un vāpētas māla trauku



lauskas ar un bez ornamentiem, ievestās

akmens masas trauku lauskas, krāsns podi-
ņu, holandiešu pīpes, māla spēļu bumbiņas,
svečturu fragmentus v. c.

Samērā daudz ādas priekšmetu, sevišķi
ādas apavu fragmenti, koka trauku frag-

menti, kāda lūku vācele, nedaudz dzelzs,
bronzas un dzintara priekšmeti, audumu

paliekas v. c. Senākās keramikas v. c. se-

nāko priekšmetu mazais skaits izskaidro-

jams ar Rīgas upes bagarēšanu agrākos
gadsimtos.

4. Izrakumu laukumā.sadarbībā ar Rīgas

pilsētas arhitektiem, tika atsegti Rīgas XIII

gs. aizsargmūra pamati un izdarīti to uz-

mērojumi, kā arī konstatēts zemes virsmas

līmenis mūra celšanas laikā.

5. Muzejs sekoja arī Valsts Zinātnisko

restaurēšanas darbnīcu organizētai Rīgas
XIII gs. aizsargmūra pamatu atsegšanai

Jāņa sētā nolūkā atrast t. s. Melno Mūku

vārtus, kas XIII gs. savienoja Bīskapa sētu

ar ostu. Tika konstatēts, ka vārti nav atra-

dušies tagadējā ielas vietā, bet meklējami
vairāk uz dienvidiem zem ēkas pamatiem.



42

J. Daiga

Izrakumi Dobeles senpilsētā 1958. gadā

i* Zemgaļu senpilsēta ap Dobeles pils-
kalnu bija pazīstama jau agrāk. Tās robe-

žas ar zondēšanas metodes palīdzību no-

teica 1952. gadā ZA Vēstures un materiālās

kultūras institūta darbinieki A. Stubavs un

E. Brīvkalne. Viņi izdarīja arī apmetnes
instrumentālu uzmērījumu.

Sakarā ar ceļa izbūves darbiem 1958.

gadā no 6.—19. maijam notika aizsardzības

izrakumi Tērvetes ielā 2, uz rietumiem no

Dobeles pilskalna. Izrakumos piedalījās ZA

Vēstures un materiālās kultūras institūta

darbinieki un vēsturniece, Dobeles skolotāja
L. Ķestere ar vietējiem skolēniem.

2. Arheoloģiskie izrakumi izdarīti 4 lau-

kumos 100 kv. m kopplatībā. Visos lauku-

mos bija 1,0—1,5 m biezs melns kultūras

slānis, kas liecināja par apmetnes intensīvu

apdzīvotību vairākus gadsimtus no vietas.

Atklāja 8 pavardu bedres un 2 virszemes
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pavardu vai akmeņu krāsns paliekas, bet

celtņu kontūras nebija konstatējamas.
Vienā laukumā iezīmējas 5,5 m garš māla

klons.

3. Pavardos un to tuvumā atrastas ar

podnieka ripu un rokām dar nātu trauku

lauskas, mājdzīvnieku un nedaudz meža

dzīvnieku kaulu.

Atrasts arī ap 50 senlietu, no tām 2 mo-

nētas, 4 pakavsaktas (2 saktas ar tordētu

loku zvērgalvu galiem, 1 tordēta — ar at-

rotītiem galiem, 1 ar podziņu galiem),
bronzas četrstūra piekariņš, bronzas zvār-

gulītis un spirālītes.

Starp 22 dzelzs senlietām atrasti 5 naži,

slīmests, īleni, 2 bultu gali, ledus pieši,
naglas un cemme; raga un kaula senlietu

nedaudz. Uzmanību saista pusapstrādāti

raga gabali un liels raga vārpstas skrie-

melis.

No akmens lietām atrastas 3 slānekļa ga-

lodas un kaļķakmens vārpstas skriemelis.

4. Pēc atrastās monētas — XIII vai XIV gs.

brakteata, pakavsaktu un četrstūra piekariņa
formām apmetnes izraktā daļa datējama ar

XIII un XIV gadsimtu. Senlietām tuvākās

paralēles atrodamas starp dažām Tērvetes

pilskalna tā paša laika senlietām. No rak-



stītiem avotiem XIII gs. astoņdesmitajos
gados Dobeli vairākkārt piemin Vecākā At-

skaņu hronika, sakarā ar zemgaļu cīņām

pret vācu iebrucējiem.
Pēc apmetnes atrašanās ārpus pils terito-

rijas, nelielā senlietu skaita, to vienkāršām

formām un greznuma priekšmetu trūkuma

var pieņemt, ka apmetnē dzīvojusi vien-

kāršā tauta.
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J. Daiga

Izrakumi kapulauka pie Saldus slimnīcas

1958. gadā

1. 1958. gadā no 28. maija līdz 14. jū-

nijam notika aizsardzības izrakumi Saldus

slimnīcas teritorijā.

Kapulauks ticis postīts jau senāk, gan

ceļot siltumnīcas un ēkas, gan 1957. gadā
rokot grāvi un akas. Arheoloģiskos izraku-

mus organizēja ZA Vēstures institūts ar

Saldus muzeju un Saldus I vidusskolu. Ti-

ka izpētīti 4 laukumi 70 kv. m kopplatībā,
caurmērā līdz 1 m dziļumam. Smagajā māla

zemē atklāti pavisam 56 kapi. Daļa no tiem

bija vairāk vai mazāk sapostīti.
2. Mirušie guldīti pa lielākai daļai rietu-

mu virzienā, uz muguras, roku stāvoklis

dažāds. Daļa mirušo apglabāti koka zārkos.

Apbedīto vidū uzkrītoši daudz bērnu.

Ir apbedījumi pilnīgi bez piedevām, to-

mēr vairāk nekā pusei mirušo vēl dotas

līdz bronzas saktas tērpa saspraušanai. Ma-

zāk sastop gredzenus un zvārguļus. Kā re-
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tākās un senākās rotas jāmin bagātīgā kauri

gliemežvāku un stikla kreļļu kakla rota,
br. skārda plāksnīšu vainadziņš, zēna galvas

segas apšuvums un rotāta josta.
16 vīriešu kapos bija pa dzelzs nazim,

bet dzelzs jostu sprādzes atrastas tikai 3

kapos. Vienā kapā dunča maksts bijusi ro-

tāta ar apkaltu dzīvnieka zoba un br. mēlī-

šu piekariņiem.
3. Pavisam kapulaukā atrastas 86 senlie-

tas, to vidū 40 riņķa un pakavsaktas, 14

gredzeni, 5 zvārgulīši un 6 monētas —

sudraba šiliņi no XV gs. pirmās puses līdz

XVI gs. otrajai pusei. Savākts bagātīgs an-

tropoloģiskais materiāls.

4. Kapulaukam tuvākas paralēles varam

atrast Alsungas tuvumā esošajā Jūrkalnes

Darvdedžu XV—XVII gs. kuršu kapulaukā

(E. Šņores izrakumi 1936. g.). Ļoti līdzīgas
ir abos kapulaukos atrastās saktas. Tomēr

Jūrkalnes Darvdedžos kapi piedevu ziņā ir

daudz bagātāki. Pēc atrastajām senlietām

Saldus kapulauku etniski var piešķirt kur-

šiem, datējot to ar XV—XVI gs.

Izrakumi parāda, ka arī vācu iekarotāju

jūga laikā saglabājas kuršu dzīves tradīcijas
un noris zināma attīstība kā tautas parašās,
tā vietējā amatniecībā.
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A. Rasiņš

Dažas atziņas par zemkopības attīstību

Latvijā un tās pētīšanas metodēm

1. Daži etnobotāniski dati liecina par labu

H. Moora hipotēzei (1958.) par baltu ienāk-

šanu Austrumbaltijā no Dņepras augšteces,
nevis virzoties gar Baltijas jūras piekrasti
ziemeļu virzienā.

2. Vissenākie kultūraugi Latvijā varētu

būt bijuši tagadējās specifiskās tīrumu ne-

zāles, kā kāpelējošā madara (Galium apari-

ne), rudzu lāčauza (Bromus secalinus), vēj-
auza (Avena fatua), baltā balanda (Cheno-

podium album) un idra (Camelina). Par to

var liecināt šo augu agrā sastopamība ar-

heoloģiskā materiālā (neolītā vai vismaz V

gs.), lingvistiski dati, kā arī šo augu sasto-

pamība mūsdienās tikai kultūraugu sējumos
vai arī pie cilvēku mītnēm.

3. Senākās zemkopības vēstures pētnie-
cībai Latvijā arheoloģijā plašāk jāievieš pa-

linoloģiskas analīzes ar rūpīgu lakstaugu
putekšu uzskaiti un noteikšanu, pielietojot
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mikroskopijā arī fāzu kontrastu ierīces.

Šādā ceļā varēs konstatēt pagaidām citādi

neuztveramās tīrumu veģetācijas un atme-

žotu platību parādīšanos vissenākos Latvi-

jas vēstures posmos.

4. Senāko kultūraugu diasporu (augļu un

sēklu) izpētīšanai vistuvākā laikā jāizanalizē

Latvijā atrasto neolitisko lausku krājumi un

attiecīgie diasporu nospiedumi botāniski jā-
nosaka.

Tā kā jaunākie pētījumi kaimiņzemēs
pierādījuši arkla zemkopības pastāvēšanu

jau neolitā, piemēram, lentas keramikas

kultūras lokā (pie tam nesaistot to ar vai-

rāklauku zemkopības vai ziemāju audzēša-

nas pastāvēšanas iespējām), Latvijā vistuvā-

kā laikā izdarāma akmens ieroču analīze,
vai tie nevarētu būt daļēji izlietoti aršanai.

6. Kūdras, koksnes, kaulu, pārogļotu

diasporu un cita organiska materiāla precī-
zai datēšanai Padomju Savienībā un visā

pasaulē aizvien plašāk izlieto radiokarbona

metodi. Tādēļ arī Latvijā steidzami jāorga-
nizē radiokarbona laboratorija dažāda arheo-

loģiskā materiāla absolūtā vecuma noteik-

šanai.

7. Novgorodas arheoloģisko materiālu

apstrādes rezultātu publikācijā (1959.) snieg-
tie skaitliskie dati par rudzu sēklas mate-



riāla nezālainību Novgorodā un Maskavā

un to attiecīga interpretācija apstiprina mū-

su agrāk izteikto atziņu (1955., 1958.), ka

XII—XIII gs. Baltijā un tai piegulošās kai-

miņteritorijās valdīja atmatu un līduma

zemkopības sistēmas (Novgorodā nezālai-

nības koeficients 0,003—0,015, Latvijā, Lie-

tuvā un Grodņā 0,002—0,046; kādā XI gs.

paraugā no Talsu pilskalna 0,16). Pēc šā

perioda sāk intensivizēties atkārtota viena

un tā paša tīruma lietošana (neregulāra vai-

rāklauku sistēma), par ko liecina rudzu ne-

zālainības koeficienta pieaugums XIV gs.

Maskavā līdz 0,076, bet Novgorodā līdz

0,126. Pēdējais (neuzrādot gan daudzgadīgo

nezāļu diasporu skaita pārsvaru par vasa-

ras nezāļu diasporu skaitu, kas raksturīgs
trīslauku sistēmai ar vēlo papuvi) tuvinājās
klasiskās trīslauku sistēmas rudzu sējamma-
teriāla nezālainības koeficientam, kādu mēs

esam konstatējuši materiālam no Silēzijas
XVII gs. (0,14) un Maskavas, Kaļiņinas un

Ļeņingradas apgabaliem XX gs. sākumā

(0,126—0,32).
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A. Krastiņa

Zemnieku mājokļi Valkas rajonā

1. Līdz šim zemnieku mājokļi Valkas ra-

jonā bija maz pētīti. Materiālu vākšanas

darbs ekspedīcijā izvērsās divos virzienos:

1) vācot ziņas par to, kāds bijis senākais

zemnieku mājokļa tips un kādas raksturī-

gākās īpatnības, 2) kā norit kolhozu un

sovhozu zemnieku jauno ciematu izbūve

un kādas ir jauncelto ģimenes māju rakstu-

rīgākās iezīmes.

2. Valkas rajonā, tāpat kā pārējā Vidze-

mē, konstatēti divi senākie zemnieku mā-

jokļu veidi: istaba un dzīvojamā rija. Daž-

kārt dzīvoja arī pirtī un pirtij piebūvētā
nelielā telpā — pirts kambarītī. Par vasaras

mītni izlietoja klēti, bet ēdienu siltā laikā

gatavoja šim nolūkam speciāli celtā namā.

3. Senā istaba bijusi apaļkoku guļbūves
ēka krusta pakšos, ar masīvu salmu vai

lubu jumtu un nelieliem stikla rūšu lodzi-

ņiem. lekšējā plānojumā tai raksturīgas
divas telpas: virtuve pie ieejas durvīm (no
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tās dažkārt atdalīts pieliekamais vai neliela

dzīvojamā telpa — mazais kambarītis) un

liela dzīvojamā telpa — istaba.

Istabu apsilda liela krāsns, kuras kurtuve

dažkārt mēdz būt izvirzīta virtuvē (sevišķi
tajos gadījumos, kad ēkai nebija dūmenis).
Pie istabas krāsns sāniem, tās sildvirsmas

palielināšanai — mūrītis, ko apsilda ar spe-

ciālu kurtuvi vai arī ar dūmvadu no virtuvē

iemūrētā lielā katla. Atkarībā no zemnieka

turības un saimes lieluma istabas plāno-

jums iegūst dažādas variācijas gan telpu

lieluma, gan skaita ziņā.
4. Dzīvojamo riju tautā mēdz saukt par

rijas kambari vai rijas istabu. Primitīvākā

veidā tā ir parastai sera žāvējamai rijai

līdzīga ēka, kuru izmanto arī dzīvošanai.

Vairāk attīstītākos veidos sera žāvējamai

rijas telpai piebūvēts speciāls dzīvojamais
kambaris (viens vai arī vairāki) un arī spe-

ciālas pieliekamās telpas.
5. Valkas rajonā konstatēti divi galvenie

dzīvojamo riju veidi: 1) atsevišķās telpas:
kambaris, rija, piedarbs utt., ir vienādā pla-
tumā un grupētas viena otrai galā, 2) dzī-

vojamām rijām t. s. kambargals platāks
nekā rija un saistīts ar mazākām piebūvēm,
kas no sāniem aptver arī pašu riju, daž-

kārt to pilnīgi ieslēdzot, atstājot tai brī-
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vas tikai ieejas durvis un sera bāžamo

logu.
6) Bezzemnieki — vaļinieki un precēto

kalpu ģimenes dažkārt dzīvoja arī pirtī.
Pirts bija neliela koka guļbūve krusta pak-
šiem ar mazu lodziņu.

Pirts iekšējā iedalījumā divas telpas:

priekšnamiņš un pati pirts telpa ar iebūvē-

tu lāvu. Pirti apsilda no laukakmeņiem sa-

krauta krāsns, uz kuras ceriem (arī „ķere-
žiejri" vai „ķēršām") uzmet „garu".

Ērtāka dzīve pirts iedzīvotājiem bija pirts

kambarītī, ko iekārtoja līdzīgi istabai.

Dažreiz pirts galā vaļinieks uzcēla arī

kūtiņu.
7. Pavasarī un vasarā par dzīvokli iz-

mantoja klētis, kuras šajā laikā bija pus-

tukšas. Klētī ienesa arī gultas, kādu gal-

diņu, soliņu un krēslus.

Klētij kā sezonas dzīvoklim piešķirama
visai nozīmīga vieta, kas izskaidrojama ar

ļaužu ciešo, saspiesto kopdzīvi istabās vai

dzīvojamās rijās, kā arī ar to, ka labības

kulšanas laikā rija bija jāatbrīvo no iedzī-

ves priekšmetiem.

8. Valkas rajonā, tāpat kā pārējā Vidze-

mē, XIX gs. katrā zemnieku sētā sastopams
arī t. s. nams. Tas ir vai nu sasliets no

kārtīm konusveida slietenis, vai arī no apaļ-
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kokiem krusta pakšos cirsta neliela ēciņa,
kurā gatavoja ēdienu, mazgāja veļu un vei-

ca citus līdzīgus mājsaimniecības darbus.

Parasti to lietoja siltā laikā, kad nevaja-

dzēja apsildīt istabu vai dzīvojamo riju.
9. Pašreizējā Valkas rajonā, tāpat kā pā-

rējā Latvijas PSR, norit sekmīga kolhozu

un sovhozu jauno ciematu izbūve. Salīdzi-

not ar citiem Latvijas PSR rajoniem, Valkas

rajonā jauno ciematu izbūve vēl nav iegu-
vusi plašu apjomu, tomēr dažās ciema pa-

domēs, piem., Vijciema c. p. (p/s „Trika-

te") uzcelts jau lielāks skaits jaunu vien-

stāva — vienģimenes, kā arī divstāvu —

vairākģimeņu dzīvojamās mājas. Tās ir glītas

ķieģeļu un arī kokbetona ēkas, kas pēc
sava ārējā izveidojuma, iekšējā plānojuma
un iekārtojuma ne ar ko neatšķiras no la-

bām pilsētnieku dzīvojamām ģimeņu mājām.

Dzīvokļu izveidojums un iekārtojums no-

drošina iedzīvotājiem labu atpūtu pēc darbā

pavadītās dienas.

10. Valkas ekspedīcijā par zemnieku mā-

jokļiem iegūtie materiāli sniedz zināmu ie-

skatu parnovada materiālās kultūras attīstību,
kā arī par novada etnisko specifiku —etnis-

kās vēstures jautājumu risināšanai.

1) Materiāli par zemnieku mājokļiem
spilgti raksturo lielo progresu, kāds apm.
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ekonomiskajā stāvoklī, kas ietekmējis arī

viņu mājokļu izveidojumu, iekārtojumu un

izmantošanu.

2) Materiāli par zemnieku mājokļiem lie-

cina, ka pēc savas etniskās specifikas Val-

kas rajons dalās divās daļās. Rajona zie-

meļu daļā (Valkas, Ērģemes un Kārķu
ciema padome) saskatāmas daudz kopējas

pazīmes ar dienvidigauņu materiālo kultūru

(dzīvojamās rijas kambaru plānojums, ēkas

atsevišķo detaļu terminoloģija — „kummis",

„ķereži", ~ķēršas" utt.). Turpretim rajona
dienvidus daļā (Trikates, Ēveles, Vijciema
un Strenču ciema padome) atsevišķo ob-

jektu noformējumā, kā arī terminoloģijā
maz atšķirības no centrālās Vidzemes (dzī-

vojamās rijas un istabas plānojums, ēkas

detaļu terminoloģija — „kulba",
M
rovis",

„ceri" utt.).
Minētā kultūras mijiedarbība Valkas ra-

jonā izskaidrojama ar to, ka te, tāpat kā

pārējā Ziemeļvidzemē, kultūru veidoja divas

etniskas grupas — latvieši un lībieši-igauņi.
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M. Slava

Zemnieku apģērbs

1. Tautas tērps kā vēstures avots ir cieši

saistīts ar tautas dzīvi un tā materiālā, for-

mās un krāsu saskaņā atspoguļojas tautas

estētiskā gaume un tautas masu mākslinie-

ciskā meistarība, kura veidojusies ciešā sa-

karā ar vietējiem dabas apstākļiem, ekono-

miskā un tehniskā līmeņa attīstibu. Neno-

liedzama nozīme ir sociālai videi, kurā

tautas tērps attīstījās un eksistēja.
2. Apģērbam, tāpat kā pārējām materiā-

lās kultūras nozarēm, ir liela nozīme et-

niskās vēstures un tautu kultūras sakaru

jautājumu pētīšanā. Tieši pēdējo jautājumu
risināšanā Valkas rajonam kā robežrajonam
ar Igaunijas PSR bija ievērojama nozīme.

Līdzšinējie etnogrāfisko materiālu vākumi

Valkas rajona teritorijā ir nenozīmīgi un

pēc vērtējuma tie jāpieskaita gadījuma
rakstura vākumiem. Tādēļ viens no ekspe-

dīcijas uzdevumiem bija noskaidrot tautas

tērpa pilna komplekta formas un valkāšanas
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veidu, kā arī vākt materiālus par šodienas—

kolhoznieku apģērbu.
3. Valkas rajona tautas tērps pieder pie

Ziemeļvidzemes tērpu kompleksa, kas ra-

jona pierobežas joslā—Omuļu, Ērģemes un

Valkas ciemu padomju teritorijā uzrāda

radniecīgas iezīmes ar kaimiņu igauņu tau-

tas tērpu (kreklu piegriezums, brunči, jos-
tas, adījumu raksti un krāsu zieds).

4. Līdz XIX gs. vidum, sakarā ar feodāli

naturālo saimniecības veidu, zemnieku ap-

ģērbu galvenokārt izgatavoja mājās no paš-
austiem vilnas un linu audumiem, bet XIX

gs. otrajā pusē, līdz ar kapitālisma straujā-
ku attīstību un vietējā tirgus paplašināša-

nos, aizvien biežāk lauku sētās sāk parādī-
ties pirktie kokvilnas un vilnas audumi,
kas XIX gs. beigās ir valdošais materiāls

goda apģērbu darināšanai.

5. Sieviešu tautas tērpu Valkas rajonā

valkāja līdz XIX gs. 70. gadiem, izņemot
Trikates c. p., kur tas saglabājās līdz XIX

gs. 90. gadiem. Raksturīgās sieviešu tautas

tērpa sastāvdaļas ir: krekls, brunči, ņie-
burs— „lamzis", josta, villaine, rotas lietas,

galvas segas, apavi un zeķes.
6. Vīriešu tautas tērpu Valkas rajonā,

tāpat kā pārējā Vidzemē, jau XIX gs. vidū

nomaina pret pilsētas paraugiem šūts ap-
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ģērbs, tādēļ ēkspedīcijas laikā par šo jau-

tājumu savākts samērā maz materiāla. Vī-

riešu tautas tērpa raksturīgākās daļas ir:

bikses, svārki, josta, garie svārki vai ka-

žoks, apavi un zeķes.
7. XIX gs. beigās lielākās zemnieku saim-

niecībās ne tikai saimnieku ģimenes locek-

ļu vajadzībām audumus pirka veikalos vai

no āpkārtbraucošiem tirgotājiem, bet arī

kalpu algās paredzētām drēbju kārtām ma-

teriālus saimnieki pirka gada tirgos no

Piebalgas audējiem.
8. XX gs. sākumā plaši izplatīts veids

apģērbu materiāla iegādei ir vilnas apmai-

ņa pret audumu Strenču un Valmieras vil-

nas apstrādāšanas dzirnavās.

9. Šodienas kolhoznieku apģērbs maz

atšķiras no pārējo Latvijas iedzīvotāju ap-

ģērba, tikai krāsu noskaņā vēl saglabāju-
šies tumši pelēcīgie toņi un adījumos —

sīkie raksti. Pēdējos ilgāk saglabājušās
senās apģērba tradīcijas. Kolhoznieku ap-

ģērba piegriezuma līnijas apmēram par 5

gadiem atpaliek no Rīgas modēm.

10. Seno tautas tērpu šodien plaši atda-

rina mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu

vajadzībām, pie kam vairāk iecienīti ir

Lielvārdes un Abrenes tērpu komplekti, bet

maz pazīstami ir senie vietējie tērpi.
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Dz. Feldmane

Podniecība Valkas rajona XIX gs. otrā

pusē un XX gs. sākumā

1. Tagadējā Valkas rajonā XIX gs. otrā

pusē un XX gs. sākumā podniecība bija
samērā plaši attīstīta amatniecības nozare

— strādāja ap 40 podnieku darbnīcas.

2. Valkas rajona podniecības sadalāmas

divās grupās — lauku podniecības un pil-
sētas podniecībās, kuras viena no otras

ievērojami atšķīrās.
3. Valkas rajona lauku podniecības tāpat

kā pārējās Vidzemes lauku podniecības
saistītas ar lauksaimniecību.

Lauku podnieki ir:

1) lielu māju nomnieki, vai īpaš-

nieki, kam podniecība ir papildus ie-

nākumu avots;

2) sīkzemnieki, kam iedalīta nelie-

la amatnieku zemīte. Tiem podniecī-
ba ir galvenais ienākuma avots.

4. Daļa podnieku — saimnieku, pārejot
uz intensīvu kapitālistisko lauksaimniecību,
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XIX gs. beigās—XX gs. sākumā nodarboša-

nos ar podniecību izbeidz.

5. Valkas pilsētas podniecībām ir vairāk

uzņēmuma raksturs.

Pilsētas podnieki sadalās:

1) podniekos —uzņēmējos, kas strā-

dā ar algotu darba spēku;

2) podniekos, kas galvenokārt iz-

tiek ar savu darba spēku;
3) podniekos — strādniekos, kam

savu darbnīcu nebija.
6. Valkas pilsētas podnieki — uzņēmēji

XIX gs. galvenokārt ir vācieši, kas algo
strādniekus un mācekļus.

7. Tehnoloģiskā procesa ziņā Valkas ra-

jona podniecības iekļaujas Vidzemes pod-
niecību novadā (slēgtie cepļi, slapjā glazū-
ra v. c.) un stipri atšķiras no Latgales,
mazāk no Kurzemes un Zemgales podnie-
cībām. Valkas pilsētas podniecības atrodas

uz augstāka tehniska līmeņa (mālu un

glazūras sagatavošana) kā lauku podnie-
cības.

8. Arī darinājumu veidos, formās un ro-

tājumos Valkas rajona podniecības iekļau-
jas kopējā Vidzemes podniecību novadā.

Izņēmumi ir daži darinājumu veidi, ko

nosaka patērētāju (igauņu, krievu) īpašs
pieprasījums. Bez tam Valkas pilsētas pod-



nieku darinājumu formās un rotājumos lī-

dzās Vidzemes lauku podniecībās iemīļo-
tām formām un rotājumiem, parādās kera-

mikas fabriku darinājumu ietekme.

9. Valkas rajona podnieku darinājumu

realizācijā galveno vietu ieņem Igaunijas

tirgi. Atšķirībā no pārējiem novadiem —

Latgales, Kurzemes kur galvenie trauku

uzpircēji bija ebreji, Valkas rajona podnie-
ku dariuājumu uzpircēji bija setuki.

10. Valkas rajonā podniecību skaits strau-

ji samazinās pēc buržuāziskās Latvijas un

Igaunijas nodibināšanās, kad šīm podniecī-
bām tiek slēgts galvenais tirgus — Igaunija,
kur podniecība kā amatniecības nozare vāji
attīstīta.



61

S. Cimermanis

Zvejniecība Valkas rajona XIX gs. otrā

pusē—XX gs. sākumā.

1. Valkas rajonā zveja ir papildus nodar-

bošanās, kuras nolūks padarīt bagātāku un

daudzveidīgāku zemnieku uzturu. Rajonā

nav lielāku ūdens baseinu, kuros esošo ziv-

ju bagātība varētu nodrošināt ar iztiku

zvejniekus — profesionāļus, kuru galvenais
ienākumu avots ir zveja.

2. Valkas rajonā sastopamo zvejas rīku

tipu vairums (kakažas, murdi, velkamie

tīkli, ķeseles v. c.) atbilst tiem zvejas rīku

tipiem, ko sastopam pārējos Latvijas etno-

grāfiskos novados. Tomēr ir arī atsevišķi
zvejas rīku tipi ar kuriem Valkas rajons

atšķiras no vairuma Latvijas novadu (līvji).
3. Pēc zvejas rīku tipiem Valkas rajons

visumā sastāda kopēju teritoriju. Turpretim
šo zvejas rīku nosaukumi rajonu dala di-

vās daļās, starp kurām robeža ir Gauja.
Tas mudina domāt, ka Gauja savā laikā_ ir

bijusi dabīgā robeža starp 2 cilšu grupām:
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baltu cilti—latgaļiem un kādu somu-ugru

cilti, domājams, lībiešiem, kas, varbūt, pat
vēl XIII gs. tagadējā Valkas rajona teritori-

jā dzīvoja katra savā pusē Gaujai vai arī

stipri sajaukti.
4. Gaujas labajā krastā esošajā Valkas

rajona daļā konstatētie zvejas rīku nosau-

kumi nereti stipri radniecīgi šo zvejas rīku

nosaukumiem Vidzemes un Kurzemes lī-

biešu kādreiz appzīvotā teritorijā (kabis,

murds, kumma). Gaujas kreisajā krastā eso-

šajā rajona daļā atbilstošo rīku nosaukumi

turpretim tuvi Vidzemes vidus un austru-

mu daļā, kā arī Latgalē pierakstītajiem no-

saukumiem.

5. Valkas rajonā atrasti zvejas rīki, ko

Latvijā līdz šim izdevies konstatēt tikai

Limbažu, Rūjienas rajonos un Smiltenes

rajona rietumu daļā, un kas liecina par
Valkas rajona tuvību ar Vidzemes lībiešu

apdzīvotājiem apvidiem (līvis). Arī līvja no-

saukums mainās līdz ar Gauju (labajā kras-

tā visur „līvis", kreisajā—„slīvis" (Trikātā)
un „šāba" (Vijciemā, Plāņos). Līdzšinējie
materiāli rāda, ka „līvis" Latvijā ir vai nu

Vidzemes lībiešiem īpatnējs zvejas rīks, vai

arī ienests Vidzemē no Baltijas jūras rie-

tumu krastiem, kur tas sastopams ar pavi-
sam citu nosaukumu.



6. Valkas rajona ziemeļu daļā atrodami

elementi, kas kopēji visai Vidzemes zieme-

ļu un ziemeļrietumu daļai un Igaunijas
PSR dienvidu un dienvidaustrumu daļai.
Tie rāda, ka starp igauņiem un latviešiem

pastāvējuši cieši kultūras sakari un, ka ar

igauņu starpniecību Ziemeļvidzemē ienā-

kuši krievu kultūras elementi, piem., kaka-

žu nosaukums „kūrica\
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L. Dumpe

Izkapts asināmie rīki un paņēmieni
Latvijā XIX gs. II pusē

1. Izkapts asināmie rīki un paņēmieni ir

neliels posms ražas novākšanas procesā.
Tomēr tie sniedz bagātīgu materiālu, kas

konkrētā nozarē spilgti atspoguļo lauksaim-

niecības darba procesa attīstību un lielā

mērā palīdz noteikt Latvijas materiālā kul-

tūrā vērojamo specifiku un lokālās atšķi-
rības.

2. Izkapts asināmie rīki un paņēmieni
Latvijā ir laika gaitā mainījušies. Lielākās

izmaiņas vērojamas XIX gs. II pusē. Tās ir

sastāvdaļa vispārējā Latvijas lauksaimniecī-

bas kapitālistiskās intensifikācijas procesā.
Bet izkapts asināmie rīki un paņēmieni
XIX gs. II pusē uzrāda vēl zināmu teritoriā-

lu lokalizāciju, kuras saknes, iespējams,
sniedzas tai laikā, kad Latvijā izveidojās

pirmie pļaujamie rīki.

3. Izkapts asināšana Latvijā XIX gs. II

pusē dalāma divos posmos. Pirmā posmā
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asmeni apstrādāja tā, lai tas kļūtu plā-
nāks. Plānā asmens griezēja mala darbā

ātri dila. To vajadzēja periodiski viegli

pārasināt, kas uzskatāms par izskapts asi-

nāšanas otro posmu.

4. Izkapts asināšanas pirmo posmu veica

ar diviem paņēmieniem: notrinot vai izgrie-
žot un izkāpinot. Asinot izkapti ar trīšanas

vai griešanas paņēmienu, tā kļuva plānāka
sakarā ar to, ka no asmens malas atdalījās
zināma kārtiņa metāla. Turpretim kāpinot
izkapti ar āmuru uz māzās laktiņas, asme-

ni nostiepa plānu.
5. Trīšanai lietotie rīki laika gaitā ir

mainījušies. Senākais rīks ir akmens galo-
da, kas konstatēta jau arheoloģiskos pētī-
jumos. XIX gs. galodai blakus nostājās te-

cila, XIX gs. II pusē galodu un tecilu no-

maina griežamais tērauda nazis. Akmens

asināmo rīku nomaiņa ar tērauda nazi bija
saistīta ar fabrikas izkapšu izplatīšanos.

6. Par kāpināšanu Latvijā ziņas ir tikai

no XIX gs. Taču citu tautu salīdzināmais

materiāls pieļauj varbūtību, ka tā pastāvē-
jusi Latvijā blakus trīšanas paņēmienam
arī agrāk. Kāpināmie rīki ir metāla laktiņa
un āmurs. Līdz XIX gs. II pusei kāpināša-
nai lieto laktiņu ar plakanu kvadrātveidīgu
virsmu (3—4><3—4 cm), vēlāk pārsvaru



gūst laktiņas ar šauru virsmu (3—4X0,5

cm).
7. Izkapts asināšanas pirmā posma divi

veidi XIX gs. II pusē teritoriāli lokalizējas
sekojoši: Austrum- un Dienvidlatvijā do-

minē kāpināšana, Ziemeļ- un Rietumlatvi-

jā—trīšana vai griešana. lespējams, ka vie-

na vai otra asināšanas veida pielietošanu
noteica kalēju kalto izkapšu struktūras at-

šķirības zināmā teritorijā: cietākām izkap-
tīm bija piemērotāka trīšana, mīkstākām —

kāpināšana.
8. Izkapts asināšanas otrais posms ir

strīķēšana. Latvijā XVIII gs. otrā pusē lietoti

smilšu un piķa strīķi un plienakmens galo-

diņas. Galodiņas lietotas Latgalē. Piķa strī-

ķi bija pārsvarā Vidzemē un Ziemeļkurze-
mē, smilšu strīķī —Dienvidlatvijā.



67

SATURS

i. F. Zagorskis. Arheoloģiskie izrakumi neolita

apmetnē Kreičos 1958. g 3

2. L. Vankina. Arheoloģiskie izrakumi Sarnates

purva apmetnē 1958. gadā....9

3. L. Vankina. Arheoloģiskie izrakumi Kalnie-
šu pirmā kapulaukā 1958. g. .

. .12

4. J. Graudonis. Arheoloģiskie izrakumi Reznu

kapulaukā 1958. gadā . . . ...
16

5. E. Šņore. Izrakumi apmetne un kapulauka
Ludzas rajona Kivtu ciema Lielā Apariņā .

21

6. A. Stubavs. Arheoloģiskie izrakumi Ķentes
pilskalnā un apmetnē 1958. gadā . .24

7. V. Urtāns. Kalniešu otrais kapulauks (VII—
IX gs.) 29

8. K. Ozola. Arheoloģiskie izrakumi Cēsu raj.
Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas
tehnikuma teritorijā 33

9. E. Brīvkalne. Tērvetes pilskalna arheoloģis-
kie izrakumi 1958. g 35

10. M. Vilsone. Arheoloģiskie izrakumi Rīga
1958. gadā . 40

11. J. Daiga. Izrakumi Dobeles senpilseta 1958.

gadā 42

12. J. Daiga. Izrakumi kapulauka pie Saldus

slimnīcas 1958. gadā 45



LPP.

13. A. Rasiņš. Dažas atziņas par zemkopības
attīstību Latvijā un tās pētīšanas metodēm 47

14. A. Krastiņa. Zemnieku mājokļi Valkas rajona 50

15. M. Slava. Zemnieku apģērbs Valkas rajona . 55

16. Dz. Feldmane. Podniecība Valkas rajona
XIX gs. otrā pusē — XX gs. sākumā . 58

17. S. Cimermanis. Zvejas rīki Valkas rajona
XIX gs. otrā pusē — XX gs. sākumā . 61

18. L. Dumpe. Izkapts asināmie rīki un paņē-
mieni Latvijā XIX gs. otrā pusē . .

64





Tipogrāfija Nr, 25, Valka 2J7 400




	Referātu tēzes zinātniskai sesijai veltītai 1958. gada arheoloģiskiem izrakumiem...�������������������������
	FRONT
	Cover page
	Title

	MAIN
	Arheoloģiskie izrakumi neolita apmetnē Kreičos 1958. g.���������������
	Arheoloģiskie izrakumi Sārnates purva apmetnē 1958. gadā��������������������
	Arheoloģiskie izrakumi Kalniešu pirmā kapulaukā 1958. g.���������������
	Arheoloģiskie izrakumi Reznu kapulaukā 1958. gadā�������₵ढ邶ढ䂺ढ₺ढ
	Izrakumi apmetnē un kapulauka Ludzas rajona Kivtu ciema Lielajā Apariņā��������������������
	Arheoloģiskie izrakumi Ķentes pilskalna un apmetnē 1958. gadā�����������郙ढÛढ胀ढ惀ढ�
	Kalniešu otrais kapulauks (VII—IX gs.)
	Arheoloģiskie izrakumi Cēsu raj. Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma teritorijā������������������������������
	Tērvetes pilskalna arheoloģiskie izrakumi 1958. g.����������
	Arheoloģiskie izrakumi Rīgā 1958. gadā��������������������
	Izrakumi Dobeles senpilsētā 1958. gadā��ဈਢ䀎ਢ��������
	Izrakumi kapulauka pie Saldus slimnīcas 1958. gadā��怢ਢਢ퀩ਢ뀩ਢ
	Dažas atziņas par zemkopības attīstību Latvijā un tās pētīšanas metodēm���������������������������������������������
	Zemnieku mājokļi Valkas rajonā�ਢ耠ਢ†ਢ���������
	Zemnieku apģērbs����偂ਢ퀱ਢₗढ
	Podniecība Valkas rajona XIX gs. otrā pusē un XX gs. sākumā�������������������������
	Zvejniecība Valkas rajona XIX gs. otrā pusē—XX gs. sākumā.�������������������������
	Izkapts asināmie rīki un paņēmieni Latvijā XIX gs. II pusē������������������������������
	SATURS



