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DAŽAS ZA ETNOGRĀFU 1965. GADA EKSPEDĪCIJĀ

PĒTĪTĀS PROBLĒMAS

I. LEINASARE

1. Turpinot jau 1962. gadā uzsākto Latgales materiālās un

garīgās kultūras izpēti, 1965. gada etnogrāfu ekspedīcija noritēja
Rēzeknes rajonā. Tika savākti pāri par 8000 etnogrāfisko mate-

riālu vienību, kā arī uzņemta filma «Rēzeknes rajona dzīve un

kultūra».

2. Viens no galvenajiem pētāmiem jautājumiem bija latviešu

etniskā vēsture. Rēzeknes rajonā ilgus gadsimtus kopā dzīvojuši
latviešu, krievu, baltkrievu un lietuviešu zemnieki. Tas dod

iespēju dziļi un vispusīgi izsekot etniskās attīstības procesam

šajā teritorijā. legūtais materiāls liecina, ka, salīdzinot ar 1935. g.

datiem, attiecība latviešu un pārējo nāciju starpā uz laukiem

mainījusies tikai nedaudz.

Cita aina turpretim Rēzeknes pilsētā: pēckara periodā strauji
attīstoties rūpniecībai, ievērojami pieaudzis dažādu tautību

strādnieku skaits. Tādējādi, kā visās Padomju Latvijas pilsētās,
tā arī Rēzeknē nacionālais sastāvs ir visai raibs. Tas izskaidro-

jams ar Padomju republiku ciešajiem ekonomiskajiem un kultūras

sakariem. Kopējais darbs, vienotais pasaules uzskats, savstarpējā
draudzība un palīdzība ir tā augsne, kas sekmē kultūras mijiedar-
bību un nāciju tuvināšanos. Rēzeknes lauku rajonos šodien vēro-

jam arī vēl otru procesu — ilgstoši dzīvojošo nelielu etnisko grupu

saplūšanu ar latviešiem.

3. Otra liela problēma bija latviešu tautas materiālā un ga-

rīgā kultūra. Tajā izdalās vairāki jautājumi, kas vispirms saistās

ar strādnieku un kolhoznieku kultūru un dzīves veidu. Rajona
pilsētas tipa apdzīvotās vietās dzīvo 34,4 tūkstoši iedzīvotāju, bet

laukos — 53,9 tūkstoši. Salīdzinot ar buržuāziskās Latvijas
1935. gada datiem, iedzīvotāju skaits pilsētās pieaudzis vairāk

nekā divas reizes, kas saistāms ar rūpniecības attīstību. Rēzeknē

vien strādnieku skaits sniedzas pāri par 5000, no tiem ap 3300
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nodarbināti metāl- un kokrūpniecībā. Tieši šīs grupas dzīves

veidu un kultūru arī pētīja etnogrāfi ekspedīcijas laika.

4. Rūpniecības attīstība izmainīja iedzīvotāju kustību rajonā.

Ja buržuāziskās Latvijas laikā tie piuda uz citiem apriņķiem vai

pilsētām, pirmkārt, uz Rīgu, tad tagad no laukiem brīvas darba-

rokas aiziet uz Rēzekni vai uz tādām jaunām augošām pilsētām,
kāda, piemēram, ir Strūžāni. Viss tas nenoliedzami atspoguļojas

iedzīvotāju sastāvā Rēzeknes pilsētā, kas ir visai jauns -- 52,8%

no visiem iedzīvotājiem ir vecumā no 18—49 gadiem.
Pilsētu iedzīvotāju un strādnieku šķiras attīstības jautājumi

izvirzīja etnogrāfiem konkrētus uzdevumus: diferencētu pieeju

pilsētas iedzīvotāju pētniecībā, ievērojot etnisko un profesionālo

sastāvu, kā arī vecuma grupas.

5. Šīs problēmas neatņemama sastāvdaļa ir strādnieku ģi-

mene, tās struktūra, kultūra un dzīves veids. Etniskās attīstības

process, kas saistās ar dažādu nacionalitāšu pieplūdumu, strauji

augošos rūpniecības centros sekmē arī jaukto laulību skaita pieau-

gumu, kas pārliecinoši rāda, ka pagātnē aizgājuši reliģiskie un

nacionālie aizspriedumi. Tas, protams, atspoguļojās arī valodā,

materiālajā un garīgajā kultūrā, kas iegūst aizvien vairāk inter-

nacionālu raksturu. Mūsdienu pilsētas ģimenei raksturīgs, ka tās

sastāvā ietilpst ne tikai dažādu profesiju pārstāvji, bet arī garīga
un fiziskā darba strādnieki. Aug pilsētnieku izglītības un kultū-

ras līmenis. Līdz ar to novērojams visu pilsētā dzīvojošo sociālu

slāņu zināmā tuvināšanās. Bet šodien mēs nevaram vēl teikt, ka

visi pilsētas iedzīvotāji savā kultūrā un dzīves veidā ir vienvei-

dīgi. Sīs atšķirības nosaka iedzīvotāju sastāva veidošanās vēs-

ture, cik Hgi tie dzīvo pilsētā, no kādas sociālās vides tie cēlu-

šies.

6. Ne mazāk svariga nozīme ir pilsētu iedzīvotāju materiā-

lās kultūras izpētei. Neskatoties, ka pilsētas dzīvokļu fonds bii;:
izpostīts par 75%, vēl ir saglabājušās celtnes, kas ļauj izdalīt gal-
venās celtniecības līnijas pirmspadomju laikā. Padomju Rēzeknes
celtniecībā var izdalīt divus posmus: vispirms no 1945. līd"

1960. gadam, kad dominēja pārsvarā individuālā celtniecība. Tas

izskaidrojams ar to, ka kapitālieguldījumu lielākā daļa veltīta

rūpniecības atjaunošanai. Otrs posms — sākot ar 1960. gadu, kad

liela vērība tiek veltīta Rēzeknes labiekārtošanai un iedzīvotāju
dzīves līmeņa celšanai. Šodien strauji paplašinās komunālā celt-

niecība, veidojas labiekārtoti rajoni, kur dzīvojamās ēkas dabīgi

apvienojas ar sabiedrisko pakalpojumu centriem, bērnu dārzu,
skolu. Šada kompakta celtniecība ļauj darbaļaudīm lietderīgāk
sadalīt brīvo laiku. Sievietes mājas solis saīsinās, un tā var vairāk
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laika ziedot sabiedriskam darbam, kultūras dzīvei un savas izglī-
tības celšanai.

7. Līdzīgi jautājumi tika vākti arī par lauku darbaļaužu dzīvi

un kultūru. Bagātākais materiāis savākts par darbaļaužu sabied-

risko un kultūras dzīvi, par ģimenes sastāvu, par darba, ģimenes

un svētku tradīcijām, par dažādiem nodarbes veidiem, kā arī kol-

hozu un sovhozu jauno ciematu izbūvi.

Savāktais materiāls par lauku iedzīvotāju materiālo kultūru

un dzīves veidu liecina par lielajām izmaiņām, kas notikušas cil-

vēku apziņā sociālisma un komunisma straujas celtniecības

posmā. Rosīgi attīstās kultūrizglītības darba formas un māksli

nieciskā pašdarbība. Jaunās darba un sadzīves tradīcijas pama-

zām kļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu.

Etnogrāfu 1965. gada ekspedīcijā iegūtie materiāli dos jaunu,

nozīmīgu materiālu Latgales darbaļaužu kultūras un dzīves veida

pētīšanā.

ZEMNIEKU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ATTĪSTĪBA

LATGALĒ XIX—XX GS.

A. KRASTIŅA

1. Nozīmīga vieta ZA Vēstures institūta etnogrāfu ekspedī-

cijās ierādīta lauku darbaļaužu dzīvojamās mājas izveidojuma
un attīstības pētīšanai. Pēdējie četri gadi veltīti Latvijas PSR

austrumdaļas — Latgales pētniecībai. Savāktais un izanalizētais

materiāls ļauj izdalīt Austrumlatvijā četrus galvenos dzīvojamās
mājas attīstības posmus.

2. Līdz XIX gs. pēdējam ceturksnim Latgalē plaši sastopama
dumistaba, kas atkarībā no zemnieka ekonomiskajām iespējām
un vajadzībām ir gan vientelpa, gan arī divdaļu eka ar neapkuri-
nāmu, bezgriestu priekštelpu — namu jeb sincēm. Sastopama arī

trīsdaļu dūmistaba, kurai vidū aukstais nams, no tā uz vienu

pusi dzīvojamā istaba ar lielu krāsni — cepli, bet uz otru pusi —

aukstā istaba, pieliekamais, sakņu kambaris vai ari otra dzīvo-

jamā telpa, t. s. jaunā istaba. Latgales zemnieki nespēja uz reizi

uzcelt trisdaļu ēku, tādēļ «otru galu», t. s. jauno istabu, cēla vē-

lāk, pec s—lo vai vairākiem gadiem, kad vecā istaba dzīvošanai

jau kļuva nederīga. Sāds dzīvojamās ēkas tips rastungs visā

Austrumbaltija (ieskaitot daļu Dienvidaustrumigaunijas un

Austrumlietuvas teritorijas), kas veido vienu kopēju kultūrvēstu-

risku apgabalu.
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3. Otrs posms dzīvojamās mājas attīstībā sākās XIX gs.

beigās un XX gs. sākumā, kad kapitālisms spēcīgāk sāka iespies-
ties arī Latgales laukos. Līdz ar to izmainījās galvenokārt dzīvo-

jamās mājas tehniskais izveidojums un ārējais noformējums. Iz-

platās dūmeņu celšana. Līdz ar kapitālismam rasturīgo zemnieku

sociālo diferencešanos dūmeņi pirmkārt parādījās turīgo zem-

nieku mājās, pie kam aukstās sinces tiek pārbūvētas par virtuvi,

no kuras reizēm atdalīja nelielu priekštelpu. Pie ieejas durvīm ceļ

vaļējus lievenīšus. Ļoti bieži sinču atvietošanai pie mājas ieejas

pagalma puse, paralēli ēkas garensienai piebūvē priekšnamu,.t. s.

koridoru, bet ēkas otrajā — parādes fasādē stiklotu, kokgriezu-
miem rotātu verandu.

XIX gs. beigās un XX gs. sākumā liela daļa sīko un vidējo
zemnieku savas dzīvojamās mājas plānojumu tik pat kā neiz-

maina, turpretim turīgo zemnieku sētās ievērojamā mērā notiek

dzīvojamo telpu pavairošana vienas ģimenes vajadzībām. Parasti

trīsdaļu mājas «otrajā galā» — aukstajā istabā iemūrēja siltum-

mūri (m,HT) ar pavardu. lecienīts dzīvojamo telpu palielināšanas
veids Latgalē ir jaunas istabas piebūve vecās istabas galā, pie kam

nereti viena otrai galā virknētas 3—4 istabas. Zem istaba? grīdas

jo bieži tiek ierīkotas sakņu glabājamās bedres — pagrabi

(«nonßaJi», «noAMOCT»).

4. Trešais posms dzīvojamās mājas attīstībā iezīmējās

pēc buržuāziskās agrārreformas, bet jo sevišķi XX gs. 30-jos

gados, kad būvējās liels skaits gan t. s. jaunsaimnieki, gan arī no

sādžām viensētās izgājušie zemnieki. Šajā laikā celtniecībā ievē-

rojami izpaužas zemniecības sociālais noslāņojums. Sīkie un vi-

dējie zemnieki līdzekļu trūkuma dēļ savas jaunās mājas cēla ar

lielām grūtībām, kādēļ bieži vien paturēja veco, tradicionālo Lat-

gales dzīvojamās mājas tipu — div- vai trīsdaļas istabu, kurai

nereti taisīja pat aukstās bezgriestu sinces. Lauku buržuāzija,

turpretim, jaunās dzīvojamās mājas cēla pēc pilsētu ēku parauga,
konstruktīvi viengabala ēkas, kuru projektus nereti sastādīja
celtniecības speciālisti — arhitekti.

5. Izsekojot zemnieku dzīvojamās mājas attīstībai XIX gs.

beigās un XX gs. sākumā, jāsecina, ka kapitālisma attīstība Lat-

galē būtībā neizmainīja Austrumlatvijā valdošo zemnieku dzī-

vojamās mājas tradicionālo tipu. Tas izskaidrojams ar lielo skaitu

sīkām un ekonomiski atpalikušajām Latgales zemnieku saimnie-

cībām. Lielā mērā to noteica arī jauno, enerģisko darba spējīgu
cilvēku aizplūšana no dzimtā novada, meklēt darbu un labākus

dzīves apstākļus pilsētās vai Vidzemes un Kurzemes būdžu saim-

niecībās, kādēļ dzimtas mājas un to ēku celniecība palika veco
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ļaužu ziņā, kuri bieži turējās pie senajām, ierastajām tautas celt-

niecības tradīcijām.
6. Ceturtais — principiāli atšķirīgs— Latgales dzīvoja-

mās mājas attīstības posms veidojās Padomju Latvijas laikā.

Tas iedalāms divās daļās:

a) Pirmajos gados pēc padomju varas nodibināšanas un

lauksaimniecības kolektivizācijas, kad laukos notika karā nopos-

tīto ēku atjaunošana, turpina dominēt vecie iepriekšējā laika dzī-

vojamo ēku tipi. Daļēji tie saglabājās arī vēl kolhozu un sovhozu

jauno ciematu izbūves pirmajos gados, kad celtniecībā valdīja
lielāka vai mazāka pašplūsme un kolhoznieki jaunās mājas cēla

pēc pašu, bieži vien nelietpratīgi, sastādītiem projektiem. Art

celtniecības organizāciju apstiprinātos tipa projektus kolhoznieki

ievērojami pārveidoja pēc saviem ieskatiem, kā rezultātā jaunās

mājas bieži vien neatbilda mūsdienu dzīvokļu higiēniskām un

estētiskām normām.

b) Pēc sīko kolhozu apvienošanas un kolektīvo saimniecību

ekonomiskās nostriprināšanās, jo sevišķi 1960-jos gados, kad tiek

izvērsta strauja sovhozu un kolhozu ciematu dzīvokļu zonas iz-

būve, ieviešas jauna veida lauku darbaļaužu dzīvojamās mājas.
Tās ir pēc arhitektu speciālistu sastādītiem tipu projektiem
celtas gan individuālās ģimenes viendzīvokļu, gan arī t. s. dvīņu
mājas, kā arī pilsētu tipa div un trīsstāvu 8 un 12 dzīvokļu nami.

Pēdējos gados Latgales lauku ciematu celtniecībā visvairāk

izmantots divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas tipa projekts
M 3-SAK (Ludzas raj. p/s Ausma, p/s Komunārs, p/s Mežvidi,

p/s Zilupe, p/s Rundēni, p/s Ludza v. c), kā arī trīsstāvu 12 dzī-

vokļu ēkas tipa projekts M3-76K (p/s Istra v. c).

Laukos atzinīgi novērtētas divstāvu dzīvojamās ēkas ar dzī-

vokli divos līmeņos, kad apakšstāvos iekārtota virtuve ar palīg-
telpām un viena istaba, bet augšstāvā — divas istabas (Ludzas
raj. 1/a Boļševiks Isnaudas c. p.). Latgales laukos jauno ciematu

dzīvokļu zonas izbūves pirmrindnieki ir padomju saimniecības

(piem., Rēzeknes raj. p/s Audriņi, p/s Rēzekne, Ludzas raj. p/s
Rundēni, p/s Mežvidi, p/s Ausma v. c), turpretim kolhozi ievē-

rojami atpaliek.
7. Padomju Latvijā lauku darbaļaužu jauna tipa dzīvojamās

mājas izveidošanā un ieviešanā dzīvē, ievērojama loma piešķi-
rama partijas un valdības rūpēm par lauku darbaļaužu materiā-

lās labklājības un dzīves līmeņa ātrāku pacēlumu. Padomju val-

dības izsniegtie ilgtermiņa aizdevumi, kā ari celtniecības projek-
tēšanas institūtos arhitektūras speciālistu lietpratīgi sastādīti ēku

projekti dod reālu pamatu jauna veida celtniecības ātrai izvērša-
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nai. levērojamā mēra to sekmē ari jauno lauksaimniecības spe-
ciālistu urHnteliģences (agronomu, inženieru, ārstu, zootehniķu
utt.) ieplūšana laukos, kā arī vietējās jaunatnes iesaistīšanās
darbā dzimtajā novada. Jaunie kvalificētie kadri pēc iespējas ātri
veļas dzīvot skaistos, ērtos labiekārtotos dzīvokļos.

8. Etnogrāfiskie pētījumi rāda, ka celtniecības speciālistiem,
sastādot jauno dzīvojamo eku projektus, vairāk un rūpīgāk jā-
studē sena tautas celtniecība un jāievieš praksē tās progresīvās
tradīcijas. Sevišķi svarīgi tas Latgale, kur senās tautas celtnie-
cības tradīcijas jo dziļi iesakņojušās tautas apziņā.

VIDZEMES ZVEJNIEKA SĒTA XIX GS. OTRĀ PUSĒ

V. ROZENBERGA

1. Vidzemes jūrmalas zvejniecība un zvejnieku sētas līdzši-
nējā etnogrāfiskajā literatūra maz pētītas un aprakstītas.

Materiāli referātam vākti, strādājot Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā pie tēmas par Vidzemes zvejnieka setu. Kā
galvenais avots izmantoti šī muzeja un Arhitektūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas rīkotajās ekspedīcijās savāktie materiāli
Tie papildināti ar arhīvos un zinātniskajā literatūra atrastām
ziņām.

2. Vidzemes jūrmalas zvejnieku sētas XIX gs. otrā puse bija
bagātīgi komplektētas no dažādām saimniecības ēkām. Šādas iz-
vērstas zvejnieku sētas izveidošanos Vidzemē sekmējuši vairāki
sociāli ekonomiska rakstura faktori. Vidzemes jūrmalā sakarā ar
relatīvi labām augsnēm un plašam pļavām zvejniecība vairāk vai
mazāk bijusi saistīta ar zemkopību un no XIX gs. beigām arī ar

intensīvu lopkopību. Tas savukārt noteica dažādu lauksaimniecī-
bai raksturīgu' saimniecības eku celšanu. Bez tam sētas izveide
saistīta ar dzīvi viensētās, kas Vidzemes jūrmalā bija vairākuma
līdz pat XIX gs. beigām un XX gs. sākumam. Noslēgtā viensētu
sistēma un reizēm krietni lielais attālums starp atsevišķām sētām
radīja nepieciešamību katrai zvejnieku saimniecībai nodrošināties
ar visam vajadzīgajām ēkām. Eku skaitu un plānojumu setā no-
teica arī saimnieka mantiskais stāvoklis.

3. Vidzemes jūrmalas zvejnieku saimniecības var sadalīt
divas grupas.

a) Sētas ar izteiktu zvejniecības raksturu, kur lauksaimniecī-
bai bija tikai saimniecības palīgnozares nozīme. Pārsvarā tās
bija vidējās zvejnieku saimniecības ar 4—6 ha aramzemes. Te
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ir pieskaitāmas arī trūcīgās zvejnieku saimniecības, kurām pie

sētas bija tikai dažas pūrvietas dārza zemes.

b) Sētas, kur lauksaimniecība līdzsvarojās ar zvejniecību vai

pat pārsniedza to. Te ietilpst vidējās saimniecības ar 10—12 ha

aramzemes un lielsaimniecības.

Kompleksā saimniecība, kur zvejniecība apvienojās ar zem-

kopību un lopkopību, veicināja strauju kapitālistisko attiecību iz-

veidošanos. Jau XIX gs. beigās Vidzemes jūrmalā spilgti izdalī-

jās turīgo zvejnieku slānis, kam bez zvejas un lauksaimniecības

lielus ienākumus deva arī kuģniecība un tirdzniecība un kas plaši

ekspluatēja algoto darba spēku — trūcīgos zvejniekus, vaļiniekus

un kalpus.
XIX gs. beigas sakara ar kapitalismaļm raksturīgo intensīvas

zemkopības un lopkopības attīstību, pastāvot labvēlīgiem agroteh-
niskiem apstākļiem, Vidzemes jūrmalas lielākajās zvejnieku saim-

niecībās vērojama tendence pievērsties lauksaimniecībai kā gal-
venajam ienākumu avotam, atstājot zvejniecību otrā plāksnē kā

mazienesīgāku nozari. Līdz ar lielāku kapitālieguldījumu nepie-
ciešamību zvejas tehnikas attīstība kapitālisma apstākļos salī-

dzinājumā ar lauksaimniecības tehniku bija lēnāka un veicināja

zvejnieku galvenās masas grimšanu nabadzībā.

4. Vidzemes zvejnieku sētu novietnēs nav vērojama stingri
noteikta likumība. Dominē brīvais sētas plānojums, kur gandrīz
katra seta ir jauns, savdabīgs variants, kas pieskaņots zemes rel-

jefam un ietverts ar dārziem un apstādījumiem.
5. Vidzemes jūrmalas zvejnieku saimniecību ēku tipi.
a) Dzīvojamā rija ar vairākiem gala un sānu kambariem. Tā

pieskaitāma vecākajiem mājokļu tipiem, kas XIX gs. otrā pusē
sāk pakāpeniski izzust.

b) Dzīvojamā māja XIX gs. otrā puse kļūst par dominējošo
mājokli zvejnieku sētās. Dzīvojamās ēkas vidējie un turīgie zvej-
nieki cēla samērā prāvas ar četr- un vairākdaļīgu plānojumu.
Raksturīgas plašas saimes istabas, kur dzīvoja vaļinieki un kalpi
un tika darināta un labota zvejas spaile. īpatnējas ir kopējas dzī-

vojamās mājas diviem saimniekiem — tuviem radiem ar atseviš-

ķiem dzīvokļiem katrā galā. Šādu eku celtniecība izskaidrojama
ar dažās vietās ieviesušos parašu pēc māju izpirkšanas no muižas

sadalīt saimniecību mantinieku starpā. Zvejnieku sīksaimniecībās

dzīvojamās ēkas bija mazāka izmēra, parasti trīsdaļīgas.
c) Klētis pārsvarā bija divtelpu — drēbju, tīklu un produktu

glabāšanai. Vientelpas un vairāktelpu klētis sastopamas retāk,

īpatnējas ir divtelpu klētis ar lieveņa sānos pabūvētiem kamba-

rīšiem. Atsevišķs nodalījums zivju glabāšanai sastopams reti.
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i\) Saimniecības ēkās zem viena jumta apvienotas vairākas

telpas dažādās variācijās: kūtis, staļļi, ratnīcas, barības telpas,
klētiņas.

c) Pirtis XIX gs. otrā pusē pa lielākai daļai bija divdaļīgas
vai trīsdaļīgas ar atsevišķu istabiņu vaļiniekiem. Pirts priekšiņa
bieži tika izmantota kā namiņš.

f) Rija ar piedarbu labības žāvēšanai un kulšanai sastopama
gandrīz visās tajās saimniecībās, kur bija atsevišķa dzīvojamā
māja. Izņēmums — sīksaimniecības.

g) Tīklu šķūnīšus — nelielas guļbūves vientelpas ēkas jūras
krastā cēla tajās saimniecībās, kas atradās attālāk no jūras.

h) Zivju žāvētavas plašāk ieviesās XIX gs. beigās. Tās pa-
rasti bija guļbūves vientelpas celtnes, dažkārt ar vaļēju nojumi
priekšā.

6. XIX gs. otrā pusē Vidzemes jūrmalas zvejnieku sētas pēc
sava sociāli ekonomiskā rakstura un plānojuma tipa vairāk pie-
līdzināmas šī perioda Vidzemes zemnieku sētām nekā Kurzemes

zvejnieku sētām, kas grupējās ciemos un saimniecības ienāku-

mus guva galvenokārt tikai no zvejniecības.

JAUNS NEOLĪTA LAIKMETA DZINTARA APSTRĀDES

CENTRS AUSTRUMBALTIJĀ

I. LOZE

1. Austrumbaltijas neolīta dzintara izstrādājumu pētniecībai
pamatus licis R. Klebss 1882. gadā izdotajā monogrāfijā. Dzin-
tara pētniecībai pievērsušies arī citi zinātnieki: Ed. Sturms

(1954. g.), A. J. Brjusovs (1951. g.) un L. Vankina (1955. g.).
Līdz šim vislielākie dzintara ieguves un apstrādes centri

Austrumbaltijā konstatēti Kuršu kāpu tuvumā pie Jodkrantes un

Palangas Lietuvā, kā arī Sārnatē, Ventspils tuvumā, Rietumlat-

vijā.
2. Pēdējo divu gadu laikā intensīvi izvērsto arheoloģisko pēt-

niecības darbu rezultātā Lubānas zemienē atklāts jauns Austrum-

baltijas neolīta laikmeta dzintara apstrādes centrs. Suļkas, Nai-

niekstes, Aboras, Asnes v. c. neolīta apmetņu arheoloģiskajos
izrakumos iegūtie materiāli (dzintara izstrādājumi — rotas, kulta

priekšmeti, pusfabrikāti, ražošanas brāķi, apstrādes atkritumi un

neapstrādātie dzintara gabali) veido vienu no lielākajām akmens

laikmeta dzintara kolekcijām Baltijas jūras austrumu piekrastē
(vairāk nekā 800 senlietu, 1000 dzintara gabalu un 3000 skaidu).
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3. Suļkas un Nainiekstes attīstītā neolīta laikmeta apmetņu

sērijveida dzintara izstrādājumu atradumi: apaļās pogas ar

V-veida urbumu, plākšņveidīgie trapecveida piekariņi, cilindr-

veida krellītes v. c. liecina par šo formu masveida ražošanu

ķemmes-bedrīšu un Austrumlatvijai raksturīgās porainās māla

masas keramikas kultūrās. Tas norāda par labi attīstītu maiņu

jau šajā neolīta laikmeta posmā un liek domāt par iespējamu šo

izstrādājumu izplatīšanos uz ziemeļu un ziemeļaustrumu rajo-
niem (Koneanskoje, Madlona v. c).

4. Vēlā neolīta laikmeta apmetņu Aboras un Asnes izraku-

mos iegūtie dzintara izstrādājumi: zobveida piekariņi, četrstūrai-

nās pogas ar V-veida urbumu, masīvās cilindrveida krellītes,
unikālas formas figurrotas un kulta priekšmeti liecina par dzin-

tara apstrādes īpašu uzplaukumu Austrumbaltijā auklas kerami-

kas kultūras eksistences laikā. Līdz ar dažām kopējām iezīmēm

citās kultūrās (Piekrastes kultūrā, Zlotā) Lubānas zemienes dzin-

tara izstrādājumi atšķiras ar lielu formu oriģinalitāti (zobveida
piekariņi v. c.).

5. Jaunie Lubānas zemienes apmetņu materiāli atļauj pār-
skatīt arheoloģiskajā literatūrā agrāk izteikto tēzi par dzintara

izstrādājumu nabadzību un tā maiņas samazināšanos vēlā neo-

līta laikmetā (L. Jaanits, 1959). Noraidīts tiek arī uzskats par
lodveida amforu kultūras austrumu variantu kā vienīgo ar dzin-

taru bagāto Austrumbaltijas neolīta kultūru (Ed. Šturms, 1954.).
6. Lubānas zemiene, pateicoties jauno materiālu bagātībai,

Uzskatāma par vienu no neolīta laikmeta dzintara apstrādes cen-

triem, caur kuru dzintars un tā produkcija varēja plūst uz

austrumu un ziemeļaustrumu apgabaliem, kas atrodas tālāk no

jūras. Šis fakts atļauj izvirzīt dpmu par Daugavu (kura ar pie-
tekas Aiviekstes palīdzību saista Lubānas ezeru ar Baltijas jūru)
kā vienu no Austrumlatvijas teritorijas galvenajiem cejiem, pa

kuru dzintars maiņas ceļā varēja aizplūst uz samērā plašiem
Eiropas ziemeļaustrumu apgabaliem.

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI ZVEJNIEKU KAPULAUKĀ UN

APMETNĒ 1965. GADĀ

F. ZAGORSKIS

1. Laikā no 22. jūnija līdz 30. augustam Latvijas PSR ZA

Vēstures institūta arheoloģiskā ekspedīcija izdarīja izrakumus

1964. g. atklātajā Zvejnieku kapulaukā Burtnieku ezera ziemeļu
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krastā Valmieras raj. Vecates ciema p/s «Austrumi» teritorijā.

Kapulauka centrs atrodas nelielā grants paugurā starp Zvejnieku
un Bērzu mājām, bet atsevišķi apbedījumi konstatēti arī uz

austrumiem no paugura Zvejnieku māju tuvumā. Kapulauks aiz-

ņem aptuveni 10.000 m 2 lielu platību. Tā centrālā daļa postīta,

ierīkojot dažādas saimniecības bedres, bet paugura rietumu stūris

norakts grantī. Hronoloģisko robežu noskaidrošanai nelieli pār-
baudes izrakumi veikti arī Zvejnieku neolīta apmetnē Rūjas vec-

upes labajā krastā.

2. Kapulauka teritorijā paugura rietumu un ziemeļrietumi'

daļā izpētīta 844 m 2 liela platība un atsegti 55 apbedījumi,'bet
Zvejnieku māju tuvumā 50 m 2platībā — 2 apbedījumi. Mirušie

guldīti zeme ieraktās iegarenās kapa bedrēs, izstieptā stāvoklī uz

muguras, divi uz vēdera un viens uz sāniem. Kapa bedru dziļums
vidēji 0.30 —0,50 m; dažos gadījumos līdz 1 metram. No atsegta-
jiem 57 apbedījumiem 40 bija apbērti ar sarkano okeri. Kapulauka
austrumu daļā izpētītie 2 apbedījumi bija apbērti ar melnu og-

ļainu zemi. No atsegtajiem kapiem 23 bija bērnu apbedījumi.
Kapu orientācija dažāda. Mirušie guldīti pa vienam (37 ap

bedījumi) un grupās no 2—5, dažreiz ar diametrāli pretēju orien-

tāciju (6 grupas). Grupveida apbedījumos mirušie bieži guldīt?
2 kārtās, apakšējie okereti, bet virsējais bez okera. Dažu apbe-
dījumu kaulu stāvoklis liecina, ka tie bijuši sasieti.

3. Kapu piedevas konstatētas pie 24 okeretiem un 1 neoke-

rēta apbedījuma. Galveno atradumu masu sastāda mežacūkas,

aļņa un savvaļas zirga zobi piekariņi (414 gab.). Lielākā

skaitā tie atrasti-bērnu un pusaudžu kapos. Zobi-piekariņi lie-

toti apģērbu rotāšanai un nēsāti arī kā kreļļu rota. Atrasti arī 46

dažādi citi priekšmeti - 11 kaula šķēpu gali, 3 kaula dunči,

3 urķi, 3 akmens kalti un lielāks skaits sīku krama izstrādājumu
un kaula priekšmetu fragmentu. Vienā kapā bez zobu piekariņiem
atrada 7 dažādus kaula šķēpu galus. Sevišķi nozīmīgs ir kādā

kapā atrastais kaula duncis, kura rokturis atveidots aļņa galvas
veidā.

4. Zvejnieku kapulauks ir pirmais un plašākais mums zinā-

mais šāda veida piemineklis ne tikai Latvijā, bet arī visas

Austrumbaltijas teritorijā. Pee kapu inventāra un citām apbedī-
šanas tradīcijām daļu apbedījumu var attiecināt uz mezolīta bei-

gām un datēt ar IV g. t. p. m. eras. Šie apbedījumi bija visdzi-

ļākie un intensīvi apbērti ar sarkano okeru. Uz agro periodu
attiecas ne tikai atsevišķie, bet arī grupu apbedījumi un pat ap-

bedījumi vairākās kārtās. Pārējos apbedījumus pagaidām datēt

nevar. lespējams, ka kapulauka austrumdaļā atklātie 2 apbedī-
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.ļumi attiecināmi uz Zvejnieku apmetnes pastāvēšanas laiku un

datējami ar Illg. t. p.m.ēras otro pusi vai pat nedaudz vēlāku

posmu. Bez kapulauka plašākas izpētīšanas nav iespējams no-

teikt, vai Zvejnieku kapulauks izmantots nepārtraukti no mezo-

Hta beigām, neolītu ieskaitot, vai arī tanī novērojami zināmi pār-
traukumi. Kapulaukā iegūts antropoloģiskiem pētījumiem nozī-

mīgs kranioloģiskais materiāls, kas zināmā merā ļaus noskaid-

rot Latvijas un tuvāko kaimiņu teritoriju iedzīvotāju antropolo-
ģisko tipu mezolīta beigās un neolītā.

5. Apmetnes teritorijā izpētīta 36 m 2 liela platība, iegūtas
586 māla trauku lauskas, 110 dažādi krama, akmens, kaula, raga
un māla priekšmeti. Ap 80% lausku pieder Austrumbaltijai rak-

sturīgajai ķemmes-bedrīšu keramikai. Pārējo daļu sastāda po-
raina sastāva lauskas ar ķemmes, sīku bedrīšu un puslokveida
iespiedumiem, kā arī bez ornamenta. Daži sīki fragmenti pieder
vēlākiem periodiem. No atrastajiem priekšmetiem jāmin krama

bultu gali, kasīkļi, naži, nuklejs, raga kalts, kaula smaiļi un 2 no

māla izgatavoti cilvēku figūriņu fragmenti. Apmetne intensīvi

apdzīvota 111 g. t. p. m. c. otrajā pusē un, iespējams, ka nedaudz

arī II g. t. sākumā.

Pagaidām nav izdevies konstatēt kapulauka agrākajiem ap-
bedījumiem vienlaicīgu apmetnes vietu.

PAR CELTNIECĪBU APMETNĒ-PILSĒTIŅĀ PIE SĒLPILS

PILSKALNA XIV/XV GADSIMTOS

A.ZARIŅA

1. Arheoloģiskie izrakumi apmetne-pilsētiņā Sēlpils pilskalna
D un DA piekājē izdarīti 1963.—-1965. g. Pavisam atsedzot

1075 m
2, iegūtas 423 senlietas, 9000 trauku lauskas v. c. materiāls.

Sēlpils pilskalna piekāje bijusi nepārtraukti apdzīvota no

I g. t. p. m. ē. beigām līdz pat mūsdienām, ko sekmēja vietas iz-

devīgais ģeogrāfiskais stāvoklis nozīmīgu satiksmes un tranzīta

ceļu krustojumā. Apmetne un vēlāk pilsētiņa savu nozīmi sagla-
bāja līdz pat XVII gs., kad tuvumā (pie Krustlīkuma) izveidoju-
sies Sēlpils pilsēta pārņēma tās līdzšinējās funkcijas.

2. Senākā apmetne konstatēta pilskalna D piekajē ap 0,5 ha

platībā. Te atklātas arī dažu m. ē. I g. t. pavardu paliekas. XIV—

XVI gs. apmetnes-pilsētiņas platība palielinājās līdz apm. 1,5 ha,

aptverot arī pilskalna DA piekāji; to šeit liecina dažu XVI gs.
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krāšņu pamati. Interesantākais atklājums ir kādas dzīvojamas
ēkas paliekas/kas dod ieskatu par celtniecību Livonijas periodā.

3. Saimniecības ēka celta 2 stāvos. Celtnes grīda degot iebru-

kuši zem tās izbūvētajā pagrabā. Celtnes virsējā daļa bijusi kiēts.

Tās grīda darināta no 25—35 cm platiem plēstiem pusbaļķiem.
Tie novietoti ar apaļo pusi uz augšu, piepildot spraugas ar mā-

liem.

Virs grīdas atliekām atrasti: 4—5 spaiņi pārogļotu miežu

graudu, abi dzirnakmeņi, kriju tīņu fragmenti ar miltu paliekām,
4 maizes klaipi, mucas, vairāku koka spainīšu, lūku, vilnas un

linu atliekas, kā arī dzelzs priekšmeti (naglas, durvju eņģes ass,

nazis, dzirnakmeņu regulējamās daļas).

4. Zem klēts atradies zeme ierakts pagrabs, tā izmēri:

2,80X4,60 m, augstums — 1,70—2,00 m. Tā sienas nostiprinātas
ar aptēstiem vai plestiem skuju koku baļķiem. Sienu atbalstam

izmantoti divi stabu pāri, uz kuru augšgaliem novietotas klēts

grīdas sijas. Pagraba galu sienas balstītas pret sānu sienu baļķu

galiem. Durvis ierīkotas A gala sienas vidū, sienas baļķu
ielaižot durvju stenderu gropēs. Pagrabā no ārpuses ved koka

kāpnes. Kāpņu telpa un pagraba priekšējā gala siena nostipri-
nāta ar dolomīta plākšņu krāvumu. Pagrabā atrasts: 7 saspiestu
(50 cm diam., 80 cm augstu) koka alus mucu (dažās iesala atlie-

kas) un dažu nelielu koka spainīšu atliekas, krama asmens un

dzelzs piekaramā atslēga ar slēdzeni.

5. Pēc saimniecības ēkas bojā ejas aizlīdzinātajā vietā uz-

celta dzīvojamā ēka, no kuras saglabājušies krāsns pamati. Dzī-

vojamās ēkas slānī atrastas 50 XIV/XV gs. senlietas. To vidū

darba rīki (naži, slīmesti, kalti, vārpstas skriemeļi, krama asmeņi
v. c), rotas (sakta, piekariņi v. c), bulta, piekaramās atslēgas
un slēdzenes, monētas. Konstatējams, ka starp saimniecības celtni

un virs tās celto dzīvojamo ēku iespējama tikai dažu gadu
desmitu starpība.

6. Celtnes darināšanā sastopami vispār lietotie koka celtnie-

cības tehniskie paņēmieni. Daži no tiem, piemēram, aptēstās sie-

nas, divos stāvos celtā klēts vairāk raksturīgi Latvijas teritorijas

DR daļai, kur tie sastopami arī vēl XVIII—XIX gs. celtniecība.

Feodālisma perioda naturālās saimniecības apstākli un lēnais

tehnikas progress paildzināja vietējās celtniecības (tāpat kā citu

nozaru) tradīciju saglabāšanos.

7. Minētās saimniecības celtnes pastāvēšanas laiks attieci-

nāms uz vācu feodāļu pils sākuma periodu. Vietējā saimnieciski

ekonomiskajā dzīvē aktīvi ieslēdzies ari minētās celtnes īpaš-
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nieks — amatnieks-aldaris, kas ražojis alu vai nu pils iedzīvotāju

vajadzībām vai arī pārdošanai.
8. Celtnēs atrasto senlietu formas, kā arī daži celtniecības

paņēmieni raksturīgi vietējiem iedzīvotājiem, domājams sēļiem.

HIDROARHEOLOĢISKĀS EKSPEDĪCIJAS DARBS

1965. GADĀ

J. APALS

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta hidroarheoloģiskā
ekspedīcija laikā no 1965. gada 1. jūlija līdz 16. augustam turpi-

nāja iepriekšējā gadā sāktos pārbaudes izrakumus Gulbenes raj.

Līgo c. Ušuru ezera klāstu mītnē, Ušuru apmetnē un «Zviedru

kapos», no 17. augusta līdz 10. septembrim — Cēsu raj. Drabešu c.

Āraišu ezera klāstu mītnē un no 13.—26. septembrim apzināja
vairākus Augšzemes un Latgales ezerus.

2. Ušuru ezera klāstu mītnē 165 m 2laukumā konstatēja 2 ēku

pamatus. Tos veidoja apaļkoku klāsti, kas hidroizolācijas nolūkā

pārklāti ar apmēram 20 cm biezu, cieti noblietētu skaidu, mizu,

dažādu augu un glūdas pildījuma klonu. Vienā ēkā atsedza pa-

varda akmeņus. Laukuma DR daļā atsedza, domājams, mītnes

malas nostiprinājuma konstrukcijas. Ēku un citu konstrukciju
pilnīgu izpēti traucēja ezera augstais ūdenslīmenis.

Kopā ar savrupatradumiem te ieguva 22 senlietas, 10 podu
fragmentus, 2540 māla trauku lauskas un dažādus paraugus. At-

rasta tikai bezripas keramika (apmestā — 67,8%, kniebtā —

20,4%, gludinātā — 9,6%, gludā — 1,6%). Atsevišķas lauskas

pieder spodrinātai keramikai un miniatūrtraukiem. Dažas lauskas

ornamentētas. Kultūrslānī nav saglabājušies kauli. Atradumi da-

tējami m. ē. I g. t. beigās. Izrakumu laikā uzņemts pieminekļa

plāns.
PSRS ZA Arheoloģijas institūta dendrohronoloģijas laborato-

rijā (N. B. Černiha) analizēja 1964. gada pārbaudes izrakumos

iegūtos koku paraugus. Analīzes liecina, ka materiāli mītnes celt-

niecībai sagatavoti 7 gadu laikā un mītnē iebūvēti jauktā secībā.

3. Ušuru apmetnē divos izrakumu laukumos 124 m 2 platībā
turpinājās 1964. g. uzsāktie izrakumi. Apmetnē celtņu konstruk-

cijas nav saglabājušās. Atrastas kāda izpostīta pavarda atliekas.

Izrakumos ieguva 6 senlietas, 109 apmestās, gludās un kniebtās

bezripas keramikas trauku lauskas, 253 dzīvnieku kaulus un da-

žus paraugus. Apmetne, domājams, bijusi apdzīvota m. ē. I g. t.

vidū.
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4. Ušuru «Zviedru kapi» atrodas nepilnus 200 m uz D no

Gulbenes raj. Līgo c. Ezeriešu mājām. Tautas tradīcijas piemi-
nekli dēvē par «Zviedru kapiem», kur, apstrādājot zemi, atrasti

cilvēku kauli un senlietas. 1965. g. te pirmo reizi izdarīja arheolo-

ģiskos izrakumus. 74 m 2platībā izpētīja 12 vēsturisko laiku ka-

pus, kur ieguva 58 senlietas un savrupatradumus. Kapulauks

stipri postīts, tādēļ kapu bedres formas noteikt neizdevās. Mirušie

guldīti uz muguras, izstieptā stāvoklī, 40—92 cm dziļuma, ar ne-

lielām novirzēm ZR-DA virzienā. Tikai divos gadījumos bija no-

vērojama R-A orientācija. 12. kapā atrasta Tērbatas bīskapa
Heinriha I Veldes (1373.—1377.) vai Dītriha 111 Damerova

(1379. —1400.) artiga ceturtdaļa. Apbedījumi attiecas uz XIV-

XVI gs., kaut gan daži savrūpatradumi (trapecveida piekariņi,
bronzas pakavsaktas fragm. v. c.) pieder iepriekšējiem gadsim-
tiem. Spriežot pēc senlietu formām, apbedījumi pieder latgaļiem.
Apbedījumu orientācijā (galvas uz R vai ZR) vērojama kristiā-

nisma ietekme, savukārt kapu piedevas liecina par ilgstošu seno

tradīciju saglabāšanos Livonijā.
5. Āraišu ezera klāstu mītnē pārbaudes izrakumi notika sa-

darbībā ar Cēsu novadpētniecības muzeju uz sabiedriskiem pa-

matiem. 16 m 2 lielā laukumā konstatēja divus slāņus. Augšējā,
ko veido melna mītņu zeme, atrada kādas celtnes māla klonu ar

pavardu. Apakšējā slānī, kur teicami saglabājušās koka konstruk-

cijas, atsedza celtni ar 2 telpām. Celtnes pamati balstījās uz apaļ-
koku klāsta. Pirmās telpas grīdu veidoja cieši noblietēts skaidu,
mizu un dažādu augu slānis, otrās — smilšu, pelnu un glūdas
klons. legūtas 19 senlietas, 681 bezripas keramikas lauska

(65,7% apmestās, 12,2% kniebtās, 11,2% gludās un 10,7% glu-
dinātās, kā arī atsevišķās lauskas ar auklas jeb spirāles nospie-
dumu rotājumu), 512 dzīvnieku kauli un dažādi paraugi (pītas
lūku virves fragm., auklas fragm., tāšu trauku dibeni, labības

graudi, seklas v. c). Uzņemts pieminekļa plāns.

Izrakumos noskaidrojās, ka, pretēji literatūrā izplatītam uz-

skatam, Āraišu ezera mītne pieder klāstu, nevis pāļu mītnes tipam.

Spriežot pēc atradumiem, Araišu ezera klāstu mītne bijusi ap-

dzīvota m. c. I g. t. beigās.

6. Hidroarheoloģisko pieminekļu apzināšanas ekspe-

dīcija apmeklēja 17 Augšzemes un Latgales ezerus. Apzinā-
šanas laikā ievāktas ziņas par vairākām apmetnēm un savrūp-
atradumu vietām pie ezeriem (Bērzaunes Skuteni, Rušonas Kris-

tapiņi v. c). Noskaidrojās, ka Rušonu ezerā 30-tajos gados atras-

tās konstrukcijas pieder kādai viduslaiku celtnei, nevis neolīta

pāļu mītnēm, kā agrāk domāja M. Grigorovičs.
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Krāslavas raj. Muižnieku c. Mārkus jeb Greivus purva salas

(bij. Greivus ezerā) atklātas divas neolīta apmetnes. levāktas

ziņas par vienkoča laivas atraduma vietu Sarijas upē netālu no

ietekas Greivus ezerā.

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU APZINĀŠANA ZEMGALĒ

1965. GADĀ

M. ATGĀZIS

1. No 16.—18. jūnijam LPSR ZA Vēstures institūta Matkules

arheoloģiskās ekspedīcijas dalībnieku grupa veica arheoloģisko
pieminekļu apzināšanu Zemgalē. Darbības laika ierobežotības dēļ
ekspedīcija atteicās no kāda apvidus visu arheoloģisko piemi-
nekļu apzināšanas, pievērsdamās vienai dzīvesvietu kategorijai —

jau agrāk reģistrētajiem pilskalniem.
Pārbaudīti 7 pilskalni (Birzgales Slaidēnu, Bārbeles Pilveru,

Ceraukstes Aužeļu, Ceraukstes Kamārdes, Augstkalnes Sila-

kalna, Naudītes Spārnukalna un Jaunpils Kartavu kalna pils-
kalni). Ar zondēšanas palīdzību pārbaudīts kultūras slānis, īpašu
uzmanību veltot apmetnēm un senpilsētām pilskalnu pakājē. Sa-

vākti savrupatradumi, iegūstot I senlietu, 32 māla trauku laus-

kas, kā arī māla apmetumus, sārņus, kaulus. Precizēta pilskalnu
situācija un aizsardzības stāvoklis.

Ekspedīcijas laikā savāktie materiāli kopā ar jau agrāk iegū-

tajiem ļauj izteikt apsvērumus par vairāku zemgaļu apdzīvotajā

teritorijā un tās robežrajonos atrodošos pilskalnu augšējo hrono-

loģiju, par agrā feodālisma laika pilskalnu kopējām iezīmēm un

dažos gadījumos — par XIII gs. vēstures avotos pieminēto centru

identifikāciju.
2. Birzgales Slaidēnu (Lindes) pilskalna plakuma vidusdaļa

kultūras slānis apmēram 110 cm biezs, ogļmelns, viendabīgs,

sadrupušus granītakmeņus saturošs. Atrasta bezripas gludināta

un apmestā keramika, sārņi un kauli. Apmetne, kas konstatēta

pilskalna D pakājē, šķiet, nav bijusi sevišķi intensīvi un ilgstoši

apdzīvota. Kultūras slānis brunganpeleks, mālains, līdz 50 cm

biezs. Apmetnē savāktas bezripas gludās lauskas un māla apme-
tumi. Spriežot pēc apzināšanā iegūtās un LPSR VM fondos gla-
bājošās keramikas un senlietām, pilskalns attiecināms uz laiku,

agrāku par m. ē. I un II g. t. miju. Tādēļ nav kaut cik droša pa-

mata to iezīmēt XII —XIII gs. pilskalnu kartē.

3. Bārbeles Pilveru pilskalna plakumā kultūras slānis apmē-
ram 35 cm biezs, pelēcīgs. Atrasta bezripas gludā lauska. Pils-
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kalna novietojums purvainā pļavā, vājais nocietinājums un plā-
nais kultūras slānis liek domāt, ka tas izmantots kā slēptuve vai

pastāvējis īsu laiku. Trūkst norādījumu, ka tas apdzīvots agrā
feodālisma posmā.

4. Cauraukstes Aužeļu (Bieķēnu) pilskalna plakuma kultūras

slānis apmēram 65 cm biezs, tumšs, mālains. Atrasta bezripas
apmestā lauska ar smalku dzīslojumu un māla apmetumi. ZR un

D no pilskalna konstatēta senpilsētas vieta ar 30—100 cm biezu,

brūnganmelnu kultūras slāni. Senpilsētā atrastā ripas keramika,

māla apmetumi, dzīvnieku kauli un senlietas (glabājas LPSR

VM fondos) liecina, ka šī senvietu kompleksa apdzīvotība iesnie-

dzas X—XIII gs.

5. Ceraukstes Kamārdes (Brūklāju) pilskalna plakumā kul-

tūras slānis apmēram 75 cm biezs, pelēkmelns, mālains. Sa-

vākti apmetumi; atrastās lauskas sīkas, nenosakāmas (apmes-

tās?). Apmetne pie Kamārdes pilskalna netika konstatēta.

Pēc pašreizējiem materiāliem pilskalna aptuveno augšējo hrono-

loģiju nav iespējams noteikt.

6. Augstkalnes Silakalns (Silene, Augstais kalns, Pilates

kalns). Pilskalna plakums Z pusē nocietināts ar valni, bet nogāze
ar grāvi un otru valni. Dienvidos pret Babes purvu, kas senatnē,

domājams, bijis nepārejams, nocietinājumi tagad nav saskatāmi.

Kultūras slānis plakumā pie vaļņa apmēram 100 cm biezs, melns,

granītakmeņus saturošs. Atrasta ripas lauska un māla apmetumi.
Pilskalna Z un R pakājē atrodas senpilsētā, kur zondējot konsta-

tēts 20—50 cm biezs, brūnganpelēks kultūras slānis. Pilskalna un

tuvējās kapsētas (Sila kapi) nosaukums, pilskalna situācija (ap-
mēram/2 km no 2agares), kā arī atradumi runā par labu A. Bīlen-

šteina 1892. g. izteiktajai hipotēzei, ka šeit lokalizējams Zemga
les dalīšanas līgumā 1254. g. līdzās Žagarei pieminētās Silenes

(Sillene et Sagera) zemes centrs, kas 1271. g. dokumentā no-

saukts Svrene un apzīmēts ar «castrum». Pilskalns līdz šim nav

uzmērots.

7. Naudītes Spārnukalna plakumā mītnes slānis 50—100 cm

biezs, pelēkakmens, smilšains. Atrasta ripas keramika, māla ap-

metumi un bronzas trapecveida piekariņa fragments. R no pils-
kalna konstatēta varbūtējā senpilsētas vieta ar 30—90 cm biezu,

pelēkbrūnu, dzīvnieku kaulus un sīkus māla apmetumus saturošu

kultūras slāni. Pakalnā uz D no pilskalna atrasta ripas lauska.

Ņemot vērā minētos un jau agrāk iegūtos atradumus (sudraba
pakavsakta ar tordētu loku un zvērgalvu galiem, 2 sudraba stie-

nīši, bronzas piekariņš v. c), jāsecina, ka pilskalna apdzīvotība
iesniedzas X —XIII gs. Atradumi, pilskalna situācija (apmēram
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19 km no Dobeskalna), kā ari pilskalna un tuvējā Spārnu ezera

nosaukums, apstiprina uzskatu, ka Spārnukalnā meklējams vēs-

tures dokumentos 1254., 1271. un 1272. g. līdzās Dobenei (Du-

bene, Dobene) minēto Spārnenes zemju centrs — Spārnenes pils

(castrum Sparnene).
8. Jaunpils Kartavu kalnā konstatēts apmēram 90 cm biezs

pelēkakmens kultūras slānis, kas satur dzīvnieku kaulus, ķieģeļu

fragmentus un apmetumus. Pagaidām trūkst drošāku datu pils-
kalna aptuvenās augšējās hronoloģijas noteikšanai, taču pēc

ārējā apveida (7 m augsts valnis, akas bedre plakumā vidū) jā-

secina, ka Kartavu kalns pieskaitāms agrā feodālisma posma

piļu-cietokšņu tipam. Nepieciešams apzināt pilskalna tuvējo ap-

kārtni.

E. Brastiņa (1926) hipotēze par Atskaņu hronikā ap 1279. g.

pieminētās Babotes (Baboten) pilsvietas identifikāciju Jaunpils
Kartavu kalnā, šķiet, ir pamatota, jo tas ir vienīgais pilskalns
ceļā no Dobeles uz Kuldīgu, kuram hronists kā raksturīgu varēja
saskatīt iespaidīgo valni.

9. Zemgales pilskalniem agrā feodālisma posmā, salīdzinot

ar hronoloģiski agrākiem, raksturīgi spēcīgāki nocietinājumi,

augstāki vaļņi: Tērvetē, Mežotnē, Lielauces Incēnu Dobeskalnā,

Daugmalē un Jaunpils Kartavu kalnā tie paceļas 7—B m augstāk
par plakumu. Taču atkarībā no kalna nogāžu stāvuma (Spārnu-

kalns), citiem dabiskiem šķēršļiem (Silakalns), kā arī no pils-
kalna kā centra sabiedriski ekonomiskās, politiskās nozīmības

un tā pastāvēšanas ilguma, mākslīgie nocietinājumi dažkārt ir

vājāki un to vaļņu augstums 2—4 m (Spārnukalns, Silakalns,

Aužeļi). X—XIII gs. pilskalniem plakumā vidū bieži atradušās

akas jeb ūdenskrātuves (Tērvete, Daugmale, Jaunpils). Lai gan

senpilsētu un priekšpiļu sākumi meklējami iepriekšējā periodā,
tās raksturīgas X—XIII gs. pilskalniem. Arheoloģiski konstatē-

jamo senpilsētu platību un kultūras slāņa intensitāti nosacījusi
katra pilskalna kā centra nozīmība un pastāvēšanas ilgums (Me-
žotne, Tērvete, Daugmale, Dobeskalns, Dobele — salīdzinājumā

ar Spārnukalnu, Silakalnu, Aužeļiem).

BUĻĻUMUIŽAS UZKALNIŅKAPU ARHEOLOĢISKIE

IZRAKUMI 1965. GADĀ

J. GRAUDONIS

1. Valmieras raj. Limbažu Buļļumuižas uzkalniņkapu DA daļā
1929. un 1930. gados dažus uzkalniņus atsedza pilnīgi, bet 4. uz-

kalniņam izpētīja nodalījumus B, C un D. No 1965. gada 19. maija
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līdz 17. jūlijam LPSR ZA Vēstures institūta arheoloģiskā ekspe-

dīcija izpētīja šī uzkalniņa atlikušo daļu (4-A) un 17. uzkalniņu.

Segmentveidīgā 4-A uzkalniņa diametrs Z—D virzienā bija

13,70 m, A—R virzienā 13,0 m, augstums apmēram 1,40 m. Tajā
atsedza 3 grupās izveidotus 8 apbedījumus. Divi no tiem atradās

uzkalniņa centra ZR sektorā. Tieši Z—D virzienā orientētais

1. šķirsts bija visā uzkalniņā izcilākais. Tā sienas un galus vei-

doja lieli ar plakano pusi uz šķirsta iekšpusi likti graiiitakmeņi,
kas rūpīgi noķīlēti ar mazākiem. Šķirsta iekšējais garums bija
2,19 m, platums 0,38—0,53 m, dziļums — apmēram 0,40 m. No

sīkiem akmeņiem blīvi izlikto šķirsta grīdu sedza apmēram 0,20 m

bieza gaišu smilšu kārta. Virs tās 2—3 kārtās gulēja dūres līdz

galvas lieluma akmeņi, bet pāri tiem — 0,10—0.15 m biezs gaišu
smilšu saberums. Tā piepildītais šķirsts bija apkrauts apm. gal-
vas lieluma un lielākiem akmeņiem, izveidojot Z—D virziena

orientētu 4,10 m garu, pamatā 1,40—1,50 m platu un apmēram
0,65—0,70 m augstu ovālu akmeņu krāvumu, ši krāvuma ZR stū-

rim cieši pieslēdzās ZA—DR orientētais 3. šķirsts. Tā 2,20 m garā
un 0,50—0,60 m platā akmeņu grīda bija saglabājusies, bet se-

natnē pavirši noliktie siena akmeņi nogāzušies uz sāniem.

Uzkalniņa centrā austrumu puse atradās otra savstarpēji cieši

saistītu Z—D virzienā orientētu apbedījumu grupa. Hronoloģiski
agrākais 8. šķirsts bija celts rūpīgi, gulēja dziļāk par pārējiem;
trīs vēlākie (4. un 6.) šķirsti bija celti daļēji virs 8., to būve pavir-
šāka. Viena (7.) kapa vietā atsedzās tikai akmeņu grīdojums, bez

šķirstiem raksturīgā sienu veidojuma.

Atsevišķi no pārējiem uzkalniņa D malā atradās A—R vir-

zienā orientētais 1,75 m garais, 0,50—0,64 m platais un o,i5 —

0.20 m dziļais 2. šķirsts. Tā sienas bija veidotas pavirši, bet grīda
līdzena, blīva.

Ne uzkalniņa uzbērumā, ne akmeņu šķirstos nekāduatradumu

nebija. Acīmredzot mirušie te glabāti, tos nesadedzinot un bez

piedevām. Ogļainas, pelnainas zemes kārtiņa uzkalniņa pirmat-

nējā virsmā liecināja par ugunsritiem, sagatavojot vietu mirušo

apbedīšanai.

2. Kapulauka ZR daļā pētītam 17. uzkalniņam Z—D virziena

diametrs bija 13,65 m, A—R virzienā 13,55 m, augstums apmē-

ram 1.20 m. Sī uzkalniņa centrā atsedza tikai vienu ADA—RZR

virzienā orientētu šķirstu, ko apņēma blīvs akmeņu krāvums.

Sī 2,92 m garā 0,60—0,74 m platā un apmēram 0,30 m dziļa

šķirsta grīda cieši piegūla sienām, bet austrumu galā ap 0,15 m

platā joslā tās nebija. Grīdu klājošā 0,06—0,10 m biezā gaišo
smilšu kārtā atrada sīkus kalcinētus kauliņus. Šķirsta kapa pie-
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devas nekonstatēja. bet uzkalniņa uzbērumā atrada kādu bronzas

priekšmetu, divus dzelzs nažus, adatas fragmentu un uzmavas

šķēpa galu.
3. Izrakumu materiāli norāda sekojošu uzkalniņu celšanas

gaitu: mirušo apbedīšanai izraudzītā vietā norakta velēna un.

malas nedaudz iedziļinot un centrālo daļu uzberot, veidots l<&ens

sākotnējais uzkalniņš, tā piekāje no lieliem granītakmeņiem vei-

dots riņķis, lielos akmeņus, īpaši no ārpuses, noķīlējot ar mazā-

kiem. Sākotnējā uzkalniņa centrā tad celti šķirsti mirušo apbedī-
šanai. Kapu konstrukcijas pilnīgi apbērtas ar gaišdzeltenām smil-

tīm, akmeņu riņķa iekšpusē veidojot segmentveida uzkalniņu, un

beidzot — viss šis smilšu kodols un to apņemošais akmeņu riņķis
pārklāts ar akmeņu segumu. Tas celts, uz smilšu pamata noliekot

lielākus granītus, to starpās pildot mazākus un mazākus.

Noteiktas šķirstu pildīšanas tradīcijas norādīja tas, ka visos

šķirstos virs sīko akmeņu grīdas konstatēja gaišu smilšu slāni,

virs tā 2—3 kārtās nelielus akmeņus, augstāk — jaunu smilšu

uzbērumu un pāri visam tad akmeņu krāvumu. Atsevišķu kapu
un visa uzkalniņa izbūve konstatējama tradīciju vienādība.

4. Pēc apbedījumu rakstura 4-A uzkalniņš ar skeletkapiem.

šķiet, attiecināms uz I g. t. p. m. ē. vidu vai pat pirmo pusi.
17. uzkalniņš ar ugunskapu būtu datējams I g. t. p. m. c. otrā

puse vai, ievērojot atradumus uzbērumā, šī g. t. beigās.
Buļļumuižas uzkalniņkapi ar izteiktu akmeņu segumu ir rak-

sturīgs Baltijas somu cilšu piemineklis, kam līdzīgi zināmi Vid-

zemes rietumdaļā un Igaunijā.
Kapulauku pētot, nav iegūti nekādi norādījumi par iedzīvotāju

nodarbošanos. Vienīgi pieminekļa novietojums mitru zemieņu
norobežotā augstiene ar pirmatnējai zemkopībai raksturīgu pie-
mērotu vieglu smilšu augsni liecina, ka galvenās iztikas ieguves
nozares varēja būt lopkopība un zemkopība.

Piemineklis ar daudzajiem uzkalniņiem varētu būt patriarha-
tas dzimtas apbedījumu vieta, bet atsevišķie uzkalniņi — saimju
kapsētas. So jautājumu varēs risināt tikai pēc pilnīgākas šī un ari

utu līdzīgu pieminekļu izpētes.

LUBĀNAS ZEMIENES ARHEOLOĢISKĀ PĒTNIECĪBA

1965. GADĀ

I. LOZE

I. Lubānas arheoloģiskā ekspedīcija laikā no 28. jūnija līdz

28. oktobrim turpināja iepriekšēja gadā uzsāktos pētniecības dar-

bus Madonas raj. Aboras I un Rēzeknes raj. Suļkas apmetnēs.
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Izrakumi tika izdarīti arī Balvu raj. Lagažas apmetne. Nelieli

pārbaudes izrakumi veikti Aboras II apmetnē Madonas raj..

Ekspedīcija atklājusi jaunu vēlā neolīta purva apmetni Eiņu ezera

tuvumā Madonas raj. un 3 neolīta atradumu vietas pie Vēja

ezera un Kalnupes Balvu raj.
2. Attīstītā neolīta laikmetam atbilstošajā Šuļkas purva ap-

metnē izdarīti izrakumi 60 m 2lielā platībā. Konstatēta viena ke-

ramikas koncentrācijas vieta pavarda tuvumā. legūtas aptuveni
4000 māla trauku lauskas, kas liecina par apmetnes piederību
ķemmes-bedrīšu keramikas kompleksam ar nelielu porainās kera-

mikas procentu. Atrasts profilā skatāms cilvēka sejas veidojums
mālā. Apmetnē savāktais inventārs (500 vienības) sastāv no

krama, retāk slānekļa rīkiem. Atrasti 5 šifera riņķīši un 66 dzin-

tara senlietas. legūtais materiāls ļauj uzskatīt apmetni par vienu

no nozīmīgākajiem pieminekļiem attīstītā neolīta hronoloģijas

jautājumu skaidrošanā Latvijas PSR teritorijā.
3. Pārbaudes izrakumos Aboras II apmetnē atklāts 10 m 2

liels laukums. legūtais materiāls pieder ķemmes-bedrīšu kera-

mikas kompleksam un liecina par īslaicīgu apmetnes teritorijas
apdzīvotību.

4. Aboras I vēlā neolīta apmetnē izpētīti divi izrakumu lau-

kumi 162 m 2lielā platībā. Konstatēta viena pavarda vieta un 15

apbedījumi (izstieptā un saliektā stāvoklī ar dažādu orientāciju),
kas vienlaicīgi ar apmetni. Izrakumu rezultātā iegūtas 500 zināt-

niskā inventāra vienības: krama, slānekļa, kaula un dzintara sen-

lietas. Atrastas arī vairākas unikālas formas dzintara rotas un

kulta priekšmeti.
Keramikas kolekcija papildināta ar 2000 lauskām. Stratigrā-

fiski izdalīti divi Latvijas PSR vēlā neolīta kultūras keramikas

kompleksi. Pirmais no tiem saistāms galvenokārt ar klājošo auk-

las un agro tekstīlo keramiku, otrs, vēlākais attiecināms uz auk-

las keramikas un kaujas cirvju kultūras eksistences laiku.

5. Jaunatklātajā vēlā neolīta laikmeta purva apmetnē Eiņu

ezera tuvumā izdarīts pirmais pārbaudes rakums. 40 cm biezais

kultūras slānis atrodas zem 60 cm biezas kūdras virskārtas.

legūtais materiāls pieder agrajai tekstīlai v. c. vēlā neolīta po-
rainās māla masas keramikas grupām. Apmetne Eiņu ezera

tuvumā kopā ar Aboras I un Asnes apmetni veido Lubānas ze-

mienes vēlo neolīta pieminekļu grupu, kurai ir visai liela nozīme

Latvijas vēlā neolīta kultūras jautājumu risināšanā.

6. Lagažā — pirmajā agrās bronzas laikmeta apmetnē Lat-

vijas PSR teritorijā izpētīts 40 m 2liels izrakuma laukums. Kul-
tūras slāņa dziļums 40 cm; tā virsmu sedz 30 cm bieza kūdras
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kārta. Konstatēti labi saglabājušies mietu gali ar tesuma pazī-
mēm un stabu vietas pamatzeme. Uz pamatzemes atsegtas 2 pa-

varda vietas. Vienā no tām atrasti vairāki tīģeļu fragmenti ar

bronzas atliekām iekšpuse. Apmetnei raksturīgā keramikas kom-

pleksā (2500 māla trauku lauskās) no vienas puses vērojamas
neolītiskās iezīmes (agrā tekstīlā v. c., porainās māla masas ke-

ramikas grupas), no otras puses — pastiprinās zvirgzdainās
keramikas daudzums (vēlā auklas keramika, keramika ar svītru

un ķemmes ornamentu, tekstīlā).
7. Lubānas zemiene tātad koncentrējas samērā liels Laivijas

PSR akmens laikmeta pieminekļu skaits, kuri dod drošu pamatu

vispusīgai attīstītā un vēlā neolīta, kā arī agrā bronzas laikmeta

hronoloģijas un etniskās piederības jautājumu izstrādāšanai.

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI MATKULES PILSKALNĀ

1965. GADĀ

Ē. MUGURĒVIČS

1. Matkules pilskalns atrodas Tukuma raj. Matkules c. netālu

no Bušu mājām, tāpēc bieži to sauc arī par Buses pilskalnu. Pils-

kalns situēts Abavas pietekas Imulas kreisajā krastā 200 m gara

zemes ragā, kas iestiepjas upītes līkumā. Pilskalna 25x50 m lie-

lais plakums no ziemeļu puses norobežots ar 2 pārrakumiem un

zemju vaļņiem. Dienvidu pusē ir viens zemāks valnītis, bet 6 rrj

zemāk par pilskalna plakumu situēta priekšpils. Uz rietumiem un

ziemeļiem no pilskalna atrodas plaša senpilsētā, kas aizņem vairā-

kus ha lielu platību.
2. 1965. gadā no 17. maija līdz 14. jūnijam LPSR ZA Vēstures

institūts sadarbībā ar Tukuma mākslas un novadpētniecības mu-

zeju izdarīja izrakumus pilskalnā, priekšpilī un senpilsētā. Izpē-
tīta 175 m 2liela teritorija, iegūtas 138 senlietas, 657 māla trauku

lauskas v. c. materiāls. Pilskalnā kultūras slānis ir 0,2—1,8 m

biezs, pie kam lielāka apdzīvotības intensitāte konstatējama tieši

kalna malās. Pēc stratigrāfijas un atradumu rakstura izdalāmi

divi atšķirīgi pilskalna apdzīvotības periodi.
3. Pilskalna sākuma perioda celtniecībā izšķiroša loma bijusi

celtnēm stabu konstrukcijās. Atklātas 2 iedziļinātas celtnes, kuru

aptuvenie izmēri 3x5 m. Apmetni no dienvidu puses aizsargājusi

iegarenā iedziļinājumā novietota un stabiem nostiprināta koka

seta.

4. Pilskalna nocietinātas apmetnes periods datējams pēc švi-
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kātās keramikas un dažām senlietām (bronzas gredzens, dzelzs

nazis v. c.) ar I g. t. p. m. ē. beigāml un m. ē. pirmajiem gadusim-
teņiem. Svīkātās keramikas masveida atradumi Matkules pils-
kalnā (64% no bezripas keramikas lauskām), kas tādā skaita

Rietumlatvija konstatēta pirmo reizi un ļauj ar lielāku drošību
ietvert arī šo apgabalu švīkātās keramikas izplatības areālā.

5. Matkules pilskalna otrs apdzīvotības periods attiecas uz

agro feodālismu un vācu krustnešu iebrukuma laiku. Pilskalna

šajā periodā pētīta daļa no kādas ilgstoši apdzīvotas celtnes, kas.
īzrokot cauri agrajam kultūras slānim, iedziļināta pamatsmilti.
Fkas pamatos kuršiem īpatnējais dzīvnieku kaulu ziedojums (2
lieli taururagi).

Agrā feodālisma atradumi liecina par pilskalna iedzīvotāju
intensīvu saimniecisko dzīvi (dzelzs naži, īleni, atslēgas, vērpjamo
vārpstu skriemeļi v. c). Atrastas senajiem kuršiem raksturīgās
rotaslietas (bronzas gredzeni, saktas, spirālītes v. c).

6. Mazāka apjoma izrakumi izdarīti arī priekšpilī un senpil-
seta. Atradumi priekšpilī (dzelzs stopa bulta, bronzas krustiņš,
piekariņi), ka arī tikai ar podnieka ripu darināta keramika liecina
ka dzīve priekšpilī sākusies tikai agra feodālisma perioda. Maz-
liet agrāku apdzīvotību ar I g. t. otro pusi uzrāda izrakumi sen-

pilsētā (75% bezripas keramikas lauskas ar gludo un apmesto
virsmu, pārējās lauskas nāk no ripas keramikas traukiem).

7. Otrā apdzīvotības perioda atradumi Matkules pilskalnā
rada, ka X—XIV gs. sākumā pilskalns kopā ar priekšpili un

plašo senpilsētu ir bijis viens no Austrumkursas lielākajiem poli-
tiskajiem un ekonomiskajiem centriem. To apliecina ari Imulas
pretēja krasta situēti pieminekļi — Baznīckalns (kulta un sapulču
vieta), ka ari plaši XI—XIV gs. kuršu ugutaskapi. Senā Matkule
rakstītajos avotos pirmo reizi minēta XIII gs pirmajā puse
(1230. g. — ločus Metecule, 1231. g. — Villa Matichule)

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI KOKNESES PILSKALNĀ

1965. GADĀ

A.STUBAVS

Izrakumi Koknesē 1965. g. no 18. maija līdz 13. oktobrim no-
tika pilskalna centrālā daļā IX izr. laukumā (170 kv. m), pieslē-
dzoties 1964. g. izpētītajam rajonam. Kultūras slāna biezums
6—7 m. Izrakumos atsegti 14 slāņi, un tur iegūtas 1593 senlietu
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inventarizācijas vienības, 3496 trauku lauskas, daudz paleozoolo-

ģiskā, paieobotaniskā v. c. materiāla.

1. Kokneses agrākais apdzīvotības periods, pēc svīkātās ke-

ramikas un dažām fragmentārām akmens, krama un kaula sen-

lietām, datējams ar I g. t. p. m. ē. beigām un m. ē. sākumu. No-

cietinātās apmetnes posmā plakumā vidus bijis vāji apdzīvots.
Spriežot pēc izrakumos atsegtām stabu vietām, celtniecība, šķiet,

dominējušas stāvkoku konstrukcijas.
2. Vairāk materiāla (dzelzs izkapts, naži, īleni, vērpjamām

vārpstas skriemeļi, ceļu dēlīši, dzelzs spieķadata, bezripas kera-

mika ar apmesto un gludo virsmu, kultūraugu pārogļojušās pa-
liekas v. c.) iegūts no pārejas perioda uz šķiru sabiedrību

(V—IX gs.) slāņiem. Guļbūves tehnikā celtās koka ēkas, kuru

paliekas bija vāji saglabājušās, bijušas neliela izmēra ar pavarda

apkuri. Sī perioda Kokneses nocietinājumi un apbūve attiecināmi

tikai uz pils teritoriju, jo priekšpilī atbilstoša slāņa nebija.
3. Agrā feodālisma periodā cieši apbūvēts viss pilskalna pla-

kums. Blakus dzīvojamām ēkām celtas saimniecības ēkas

klētis un kūtis. Vairums dzīvojamo un saimniecības eku būvē-

tas guļbūves tehnikā ar kaķējumu visā baļķa garumā. Celtņu sil-

tumizolācijai sienu blīvējumam pielietotas sūnas. Dzīvojamo
eku apkurei, bez parastām latgaļu, sēļu un zemgaļu zemes pārstā-
vētām māla un akmens velvveida krāsnīm ar vairākkārtīgi atjau-
notu krāsns klonu, konstatētas arī vienkāršākas pavardveida ap-
kures ierīces ar blietētu un apdedzinātu māla kuļu. Istabās bijusi
plēsta koka grīda vai māla kuls, bet saimniecības ēkās nereti

apaļkoku vai aptēstu latu grīdojums.

Celtnēs un to tuvumā atrasts daudz darba rīku (naži,

cirvji, īleni, slīmesti, grebļi, urbji, vērpjamās vārpstas skriemeļi,

veidāmurs, cirtņi, vīle, tīģeļi v. c), ieroču un jātnieku
piederumi (bultu un šķēpu gali, ar sudraba platējumu ro-

tāta zobena roktura poga, vara un sudraba granulām un platē-
jumu rotāti pieši), dažādas rotas lietas (br. saktas, aproces,
br. un sudraba gredzeni, rotadatas, krelles, kakla gredzenu frag-

menti, piekariņi v. c), iedzīves priekšmeti (ķemmes, at-

slēgas, slēdzenes v. c). XII gs. slānī atrastais bloka aužamo

stāvu koka trīzulis raksturo relatīvi augsti attīstīto aušanas teh-

niku pirms XIII gs. Ar meža dravniecību saistīts XI gs. dzeiņa
t. s. «liedzējs», un dzeiņa fragmentārs kaula sadalītājs (?) ar

trīs caurumiem, kur bijuši izvērti striķi. Unikāls atradums ir

XII gs. arbaleta kaula detaļa t. s. «rieksts» (nucleus). Rakstītie

avoti vietējo tautību bruņojumā stopu pirmo reizi piemin zem-

gaļiem 1279. g.
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4. Izrakumu lietiskais materiāls liecina par Kokneses rosī-

giem saimnieciskiem un kultūras sakariem agrā feodālisma pe-

riodā galvenokārt austrumu virzienā ar krievu zemēm. Bez slavu

importa priekšmetiem — stikla aprocēm un krellēm, šīfera vērp-

jamās vārpstas skriemeļiem v. c. Koknesē atrastie vairāki eksem-

plāri slāvu tipa rotadatas ar apsudrabotu ornamentu galvu un

tajā ievērtu riņķi. Tāpat XI un XII gs. slāņos iegūti divi bronzas

piekariņi ar t. s. Jaroslava Gudrā dzimtas zīmi. Trīs ciU ar ana-

logām emblēmām rotāti bronzas piekariņi atrasti arheoloģiskos

pieminekļos Ikšķiļes un Salaspils apkaimē. Pēdējie datējami ar

XII un XIII gs. Ārpus Latvijas teritorijas minētās apakšgrupas
piekariņi-emblēmas līdz šim nav pazīstami. Hipotētiski var pie-

ņemt, ka Koknesē jau no XI gs. dzīvojusi kāda feodāla dzimta

(Jaroslava Gudrā dzimtas atzarojums?), kura vēlāk izplatījusies
arī Ikšķiles un Salaspils novadā.

Koknesi kā ievērojamu feodālu centru, sākot no X/XI gs., rak-

sturo pils pastiprinātā nocietināšana, ap 1000. gadu izbūvējot
priekšpili, šī perioda pils blīvā apbūve, kā arī saimnieciskās dzī-

ves pieaugošā rosība un tirdzniecisko sakaru uzplaukums. Kokne-

ses kņazistē, domājams, lietota krievu ziemeļu svaru sistēma, jo
XI gs. slānī atrastais smagā tipa svaru 7 mārciņas dzelzs atsvars

(svars kopā ar cilpu — 2865 gr) ari tipoloģiski atbilst līdzīgam
Novgorodas atradumam. Tāpat krievu ziemeļu sudraba grivnas
teorētiskā normatīvā (204,756 gr) iekļaujas Kokneses II depozīta
trīs sudraba stienīšu atradums. Šo sudraba pusgrivnas stienīšu

svars pēc ķīmiskās attīrīšanas: 102,691, 102,481 un 101,880 gr.
Kokneses izrakumu materiāls, kur bez baltiskām formām pār-

stāvētas tādas slāvu senlietas, kādas citos Latvijas pilskalnos
nav pazīstamas, apstiprina Latviešu Indriķa Livonijas hronikas

ziņas par Kokneses pils iedzīvotāju etniski jaukto sastāvu. Kok-

neses pilī no XI—XIII gs. sākumam kopā ar pamatiedzīvotājiem

latgaļiem un sēļiem dzīvojuši arī krievi. Līdz ar to noraidāms

A. Svābes viedoklis un centieni hronikas datus interpretēt normā-

uu teorijas garā.

5. Kokneses mūra pils perioda (1209. —1701. g.) slāņos izra-

kumos noskaidrotas pils galvenās izbūves fāzes ar nocietināju-
miem un celtņu paliekām. Sākotnēji pils vidusdaļā bijušais koka

dzīvojamās un saimniecības ēkas. No apkures ierīcēm atzīmējama
krāsns ar velvi. Šī tipa krāšņu pilnīgāka forma sīki izpētīta Alte-

nes pils vietā J. Graudoņa izrakumos.

XVII gs. pils pagalma vidus nav bijis apbūvēts, atskaitot 2a

slāni, kurš hronoloģiski pieder Maskavas cara Alekseja Mihailo-

viča valdīšanas periodam Koknesē (1656. —1661. g.).
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Kokneses mūra pils radikālāk pārbūvēta pēc 1625. g. Šai pos-

mā uzceltie pils nocietinājumi (ārējie mūri 4 m biezi) pilsdrupu
veidā saglabājušies līdz mūsdienām.

Uz pagalma pedejā bruģa izrakumos atklāti daudz šķēpu gali

un cita kara tehnika, ko tur pils evakuācijas un pils daļējas uz-

spridzināšanas laikā 1701. g. atstājis sakšu karaspēks.

Kokneses pilsdrupas kā vērtīgs arhitektūras un vēstures pie-
mineklis nostiprināms un saglabājams nākošajām paaudzēm.

1965. GADA ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI SĒLPILS

PILSKALNĀ

E. ŠŅORE

1. Laikā no 20. maija līdz 19. oktobrim Latvijas PSR ZA

Vēstures institūta Sēļu I ekspedīcija Sēlpils pilskalnā turpināja
1964. g. uzsāktā pilsmūru ietvertā plakumā izpēti. Izrakumos

iegūtas 952 senlietas, 2700 keramikas lauskas, krāsns podiņi,
dakstiņi, paleozooloģiskais un paleobotāniskais materiāls un

dažādi paraugi. No lauskām 73,8% bezripas, 26,2% ripas laus-

kas. (Bezripas lausku sadalījums: 54,8% apmestās, 34,3% glu-

dās, 5,76% ar iekniebumiem, 2,5% gludinātās, 0,99% švīkātās,

0,84% spodrinātās, 0,34% tekstīlās un 0,29% keramikas lausku

ar auklas rotājumu.) No ripas keramikas lausku kopskaita 13,9%
sastāda akmens masas trauku lauskas.

2. Divu sezonu izrakumu rezultātā iespējams secināt, ka sēļu

galvenais nocietinājums bijis izbūvēts kalna dienvidgalā un nav

aizņēmis tā ziemeļrietumu daļu, kurā iesniedzās vēlāk celtās

vācu mūra pils ziemeļgals. 1965. gadā šajā rajonā izpētītais lau-

kums D Daugavas kraujā pils pašā ZR stūrī nedeva nevienu sēļu

atradumu, turpretim atklāja pils aizsargsistēmas detaļas. Bez

1,6 m biezā pils mūra, Daugavas pusē pils bijusi aizsargāta ar

0,60 m bieziem papildmūriem. Sākotnēji rietummūrī atradušās

divas 2 m augstas durvju ailas, bet ziemeļu mūrī novērošanas

arka. XVII gs. pārbūvju rezultātā durvju ailas un arka aizmū-

rētas un izveidota sxB m liela veltēta pagrabtelpa, kurai kā

viena siena izmantots pils Z mūris. Ja pils pamatmūrim rakstu-

rīga kaļķu java, vēlāko mūru celtniecībā kā saistviela pielietots
māls.

3. Galvenie darbi 1965. g. koncentrējās pils pagalma rajonā.
Ja pagājušajā gadā izpētītajā A laukumā nebija saglabājies ne-

traucēts sēļu perioda slānis, laukumu B. bet sevišķi C apakšējās
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kultūras slāņa kārtas nebija iznīcinātas un sajauktas vācu mūra

pils būvdarbos. Kultūras slānis laukuma C sasniedza 4 m bie-

zumu. Kalna pamatradzei ir raksturīgs spējš kritums pret A, un,

apmetoties uz dzīvi pilskalna m. ē. I g. t. vidū, senie sēļi apmetās

uz dabīgās, nelīdzenas kalna virsmas. Apakšējās kultūras slāņa
kārtās atrasti: graudberži, dzelzs kruķadata, bronzas un dzelzs

spieķadatas, kaula adatas, kaula un dzelzs īleni, kaula, māla un ak-

mens vērpjamo vārpstu skriemeļi, dzelzs uzmavas, šķēps, apmestā,

gluda un spodrinātā keramika. No celtniecības konstrukciju pa-

liekām konstatēti akmens pavardi, kādas krāsns paliekas ar māla

klonu un četrstūraina apveida izbūvju pēdas.
4. Pētītajos laukumos seno sēļu materiālās kultūras priekš-

meti sastopami arī kultūras slāņa augstākās kārtās, kuras jau
skārušas vācu uzkundzēšanās sekas pilskalna XIII gs. sākumā.

Vietējo izstrādājumu atradumiem piebiedrojas vāciskā ripassakta
un citi vācu kultūrai raksturīgi atradumi. Kultūras slāņos, kas

attiecas uz laiku, kad nobeigta vācu mūra pils būve (ar 1373. g.).
sēļu materiālās kultūras priekšmetu atradumi krasi samazinās

un kultūras slāņa virsējās kārtās sastopami vairs vienīgi kā rets

izņēmums.
5. Laukumā C iegūts ieskats par viduslaiku vācu piļu dzī-

vojamo telpu novietni. Celtnes komplekss atsegts zem spēcīga,
vietām līdz 2 m bieza būvgružu slāņa, kas XVI gs. uzpildīts pils

pagalma nolīdzināšanas nolūkos. Pieslēdzoties pils A mūrim pa-

galma pusē, izveidota 5 m plata, mūrim paralēla telpa, kas ar

šķērssienām sadalīta atsevišķās mazākās telpās ar krāsni telpas
vidū. Telpu grīdu veidojis māla kuls, bet vienas krāsns priekšā
izveidota dolomīta flīžu grīda. Kā R, tā arī A sienas, kā ari šķers
sienas bijušas balstītas uz rūpīgi krautu akmeņu pamatiem. Šāds

dzīvojamo telpu novietojums raksturīgs viduslaiku pilīm un kon-

statēts pētītās viduslaiku pilīs arī Latvijā (piem. Valmierā).

6. 1965. g. izrakumi apliecina zemkopības īpatsvaru seno

sēļu ekonomikā (sirpju un graudberžu atradumi), tāpat amatnie-

cības lomu. Bez gatavās produkcijas atrasti pusfabrikāti (vārp-
stas skriemeļi, saktas), kā arī lejamās formas fragments. Kā vi-

sos latviešu pilskalnos daudzie vārpstu skriemeļi apliecina mājas
aušanu kā mājamatniecības nozari.

Vācu kultūru pilskalnā reprezentē dažādi ieroči: stopa bultas,
plāksnīšu bruņu fragmenti, akmens, svina un dzelzs lodes. Par

pilī piekopto amatniecību liecina āmura, knaibļu, šķēru atradumi.

Atrasti arī grāmatu apkalumi, skārda šķīvju fragmenti, v. c. Ļoti
maz ir grezno, no Piereinas darbnīcām ievesto trauku. Masvei-

dīgi ir holandiešu pīpju atradumi. 1965. g. atrastas 40 monētas,
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galvenokārt XVII gs. Rīgas, Reveles un Lietuvas šiliņi, bet pār-
stāvētas ari retākas XIII un XV gs. monētas.

7. Sēlpils pilskalns — otrais no pētītajiem sēļu pilskalniem
ir divkāršs vēstures piemineklis. Neskatoties UZ bieži traucēto

slāņu stratigrāfiju, tas devis spilgtu materiālu sēļu materiālās

kultūras izpratnei. Sis materiāls liecina par sēļu un latgaļu kul-

tūru tuvo radniecību.

8. Divu gadu izrakumu materiāli liecina, ka sākotnēja Sēl-

pils pilskalna apdzīvotība attiecināma uz m. c. I g. t. vidu. Tomēr,

ņemot verā apstākli, ka no plašās, mūriem ietvertās vācu pils

teritorijas izpētīta tikai nedaudz vairāk var 1/8, kā ari to, ka at-

rastas nedaudzas švīkatās trauku lauskas, pielaižama iespēja,
ka apdzīvotības sākums pilskalna datējams ar vēl senāku laiku.

IZRAKUMI CESVAINES PILSKALNĀ UN KAPULAUKĀ

PIE LUCĒM

V. URTĀNS

L Latvijas PSR Vēstures muzejs arCesvaines internātskolas

palīdzību 1965. gadā no 23. augusta līdz 5 septembrim izdarīja
arheoloģiskos izrakumus Madonas rajona Cesvaines pilskalnā
un kapulaukā pie Cesvaines Lucem, kā arī apzināja un pārbau-
dīja apkārtnes pieminekļus.

2. Cesvaines pilskalns atrodas Cesvaines pilsētciematā. Sulas

upītes kreisajā krastā, stāvā grantskalna kauprē. Pilskalna pla-
kums 70x25 m, tā ziemeļu gals ar uzbērto valni par 5 m aug-
stāks par dienvidu galu; (pilskalna rietumu malā vērojama senā

uzeja). Plakumā vidusdaļas austrummalā ap 24 m 2lielu laukumu

1922. g. izpētīja A. Nore, bet šie materiāli saglabājušies tikai da-

ļēji. 1965. g. izrakumos pilskalna dienvidaustrumu daļā atsegti
40 m

2, iegūtas 63 senlietas un 1086 māla trauku lauskas (595

bezripas, 491 ripas lauska).

3. Pilskalna melnā mītņu kārta jaukta un sarakta. Kā liecina

tekstīlā un švīkātā keramika (0,74%), liektais nazis v. c. atra-

dumi, kalnā ļaudis mituši jau mušu ēras I g. t. pirmajā puse.

!g. t. otrā pusē pilskalna mala nocietināta ar guļbaļķu divrindu

sienu un kamerām. Pie ārējās aizsargsienas atsegta ari daļa no

celtnes. Kad celtne un nocietinājumi nodega, tos nolīdzināja un

cēla jaunus. Pie II g. t. sākuma aizsargsienas atsegta ēkas daļa
ar pavardu, apmetumu un klona paliekām. Šīs būves tāpat node-

gušas. Uz podnieka ripas darināta keramika, bronzas piekariņi,
krustiņš, sudraba brakteati v. c. atradumi, plakumā malā un vidū
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atsegtie pavardi un krāsnis liecina, ka pilskalns intensīvāk ap-

dzīvots XII un XIII gs. Domājams, ka pārrakums un vaļņa uz-

bērums pilskalna ziemeļgalā veikts vairākos posmos.

4. Mājlopu kauli apliecina lopkopību, kas saistāma ar gal-

veno ražošanas nozari — arkla zemkopību. Zvēru, putnu un zivju
kauli norāda uz pārtikas līdzekļu ieguves papildnozarēm — med-

niecību un zvejniecību. Sārņi, tīģeļi un dažādi metāla priekšmeti
liecina par dzelzs un bronzas vietējo apstrādi. Vērojama podnie-
čības attīstība no bezripas spaiņveida traukiem ar gludo (278

lauskas), apmesto (241 lauska), spodrināto (27 lauskas) un

kniebto (16 lauskas) virsmu līdz ripas terīnveida traukiem ar

gludo (422 lauskas) un ornamentēto (66 lauskas) virsmu. Uz

viena ar podnieka ripu darināta poda dibena ir podnieka zīme.

Starp atrastajiem priekšmetiem minami dzelzs naži, slēdzene,
bronzas pakavsakta ar atrotītiem galiem, gredzeni, piekariņi,
kaula rokturi, rūceņi, vērpjamie skriemeļi, galodiņas. Uz sakariem

ar austrumiem norāda kauri gliemežvāki, Volīnijas šīfera vērpja-
mais skriemelis, bronzas krustiņš, stikla krelle, bet ar rietu-

miem — 3 Hamburgas sudraba brakteāti.

5. Pilskalnu I g. t. pirmajā pusē aptver igauņiem raksturīgie
akmens krāvumu kapulauki (Vēršāres, Jurguči, Tūjāni, Pelavas,

Jaunzemji, Lejasgalši, Vecdilmaņi), kam atbilst arī daži šī laika

atradumi pilskalnā (tekstīlā keramika, liektais nazis). Kopš VI

vai VII gs. pilskalnu vismaz 700 gadu apdzīvo latgaļi. To apstip-
rina ne tikai pilskalna atradumi, bet arī apkārtējie latgaļu kapu-
lauki (Luces, Kalnapaukši, Urdava, Cesvaine). Cesvaine, kas mi-

nēta XIII gs. dokumentos (Zcessowe 1209. g., castrum Sessowe

1211. g., m castro Cessoe 1224. g.) bija viena no Jersikas vasaļa
pavalstīm XII gs. beigās un XIII gs. sākumā. Kaut arī XIII gs.
sākumā Cesvaine pārgāja vācu iekarotāju varā, pilskalnā tur-

pināja dzīvot vietējie iedzīvotāji.

6. Kapulauks pie Cesvaines Lucēm atrodas ap 3km no Ces-

vaines pilskalna. Te 1921. g. 3 kapus atsedza A. Nore. 1965. gadā.
izrokot 72 m 2 lielu platību, atklāti vel 9 kapi. Pavisam iegūtas
109 senlietas (1965. gada 53 senlietas). Mirušie vīrieši, sievietes

un bērni apbedīti bedrēs, dodot līdz bagātu kapu inventāru. Starp

skeletkapiem, kuru apglabāšanas virziens vēl nav nostabilizējies,
ir arī viens ugunskaps (11. kaps). Vīriešiem raksturīgi dzelzs

šķēpi, cirvji, naži, dunči, sprādzes, sievietēm raksturīgi dzelzs

sirpji, dažādas kaklarotas. Aproces, spirālgredzenus, rotadatas.

zvaniņus valkāja kā vīrieši, tā sievietes. Sievietei 1. kapā dots

līdzi cirvis, bet 4. kapā — stikla kreļļu, bronzas spirālīšu, zvaniņu
un trīssturīšu kaklarota. Vīrietim 12. kapā ir uzmavas cirvis. Vī-
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riešiem 2. un 8. kapā ir bronzas spirālgredzeni ar piekārtiem zva-

niņiem, īpatnēja ir rotadata ar briļļveida galvu un briļļveida pie-
kariņš ar važiņu. Konstatētas četrnīšu trinītī austas vilnas ap-

ģērbu paliekas, pīnītes, cilpiņas.
7. Kapulauks pie Lucēm datējams ar VI—VIII gs. Tas pie-

derējis nelielai latgaļu lauku kopienai, kas apmetusies kādreizējā
igauņu apvidū. Sīs etniskās izmaiņas un savstarpējās ietekmes

izskaidro igauniskos vietu vārdus (Sula, Patkule, Lisa v. d. c.)
un latviskos vietu vārdus Cesvaines novadā, kā arī dažas īpatnī-
bas kapulauka materiālā (piemēram, mirušā dedzināšana).

Pārbaudot Cesvaines apkārtnes pieminekļus, konstatēts kapu-
lauks pie Cesvaines ūdenstorņa. Lai gan iegūtās senlietas pie-
derīgas XIV—XVI gs., iespējams, ka te vēl agrāk apbedīti arī

Cesvaines pilskalna apdzīvotāji.

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI SĒLPILS KAPULAUKĀ

A. ZARIŅA

1. Turpinot izrakumus, Sēlpils kapulaukā 1965. gadā atklāti

210 apbedījumi. Kopā ar iepriekšējo gadu atsegti 664 m
2, izpētīti

234 kapi, iegūtas 360 senlietas. No kapulauka teritorijas, kas kād-

reiz aizņēmusi ap 2500 m
2,

bet XVI gs. jau ap '/« daļa izpostīta,
tagad izpētīta XU daļa. Sēlpils kapulauks ir līdz šim plašāk pētī-
tais attīstītā feodālisma perioda kapulauks Latvijas PSR.

2. Kapulaukā apbedīti galvenokārt Sēlpils apmetnes iedzīvo-

tāji, smagajos pils klaušu darbos bojā gājušie ļaudis un pie pils
kritušie karavīri no XIII/XIV—XVII gs. No izpētīto kapu skaita

uz XIII—XIV gs. attiecas aptuveni 8%, XV gs. — 17%,
XVI gs. — 26%, bet XVII gs. — 35%. Jāatzīmē, ka XVI gs. iz-

postīta kapulauku senākā daļa.

3. Izrakumi kapulaukā devuši iespēju izsekot apbedīšanas
tradīciju izmaiņām no XIII—XVII gs. Kaut ari visiem apbedī-

jumiem vērojama kristīgās ticības ietekme (mirušie guldīti vir-

zienā ar galvām uz DR), tomēr XIII/XIV gs. pēc iepriekšējo gs.

parašām kapā vēl līdzi dotas rotas (bronzas saktas, gredzeni,
kauri gliemežvāku, stikla kreļļu, bronzas un alvas piekariņu kakla

rotas v. c), daži darba rīki (naži, slīmesti, kalti, galodas, krama

asmeņi v. c), monētas, pat ēdiens un dažiem vīriešiem arī ieroči

(šķēpi, cirvji). Vērojams, ka mirušie guldīti bluķa šķirstos. XV gs.

kapos līdzi doto rotu kļūst arvien mazāk, bet XVI un XVII gs. tās

sastopamas vairs tikai retos apbedījumos, trūkst arī darba rīku.



Toties šajā laikā biežāk sastopamas vācu feodāļu kaltās monētas,

. airākos apbedījumos to puses, pat ceturtdaļas. Šai laikā mirušie

glabāti naglotos šķirstos. Vērojams, ka XIII/XIV gs. — XV gs.

Aapi novietoti regulārās, paretās rindās, bet XVI un it sevišķi
XVII gs. — nekārtīgi, dažādos dziļumos, it kā steigā, pat vai-

.ākās kārtās, tā traucējot senākos kapus. Šaja laikā sastopami
arī vairāki (domājams, karavīru) apbedījumi grupās pa 3—7

vienā kapa bedrē.

Kristīgas ticības ietekme pamazam māca senas tradīcijas, to-

mēr smagie dzimtļaužu dzīves apstākļi, šķiet, ir galvenais iemesls

piedevu nabadzībai XVI —XVII gs. kapos. Par to liecina arī apbe-
dīto vecums (vairākums miruši, nesasniedzot 50 gadu vecumu)

un lielā bērnu mirstība (16%).
4. Jauni, interesanti dati iegūti ari par apģērba rotājumu

XIII —XIV gs. villamēm lietoti alvas rozetveida podziņu rotā-

jumi, sastopami arī kauri gliemežvāku un kreļļu rotājumi.
bronzas un kauri gliemežvāku rotām bieži sastopami alvas pie-
kariņi. Ar alvas apkalumiem rotāti ari nažu spali.

Kapos līdzi dotie darba rīki - - slīmesti un kalti liecina par

vietējiem koka un metāla apstrādes meistariem.

5. Sēlpils kapulauks labi raksturo vācu feodāļu nicinošo at-

tieksmi pret vietējiem iedzīvotājiem. Kapu teritorijā, sākot ar

XV gs., izgāzti pils būvgruži, pēc tamXVI gs. otrajā pusē kapulau-
ka smilts izmantota pilskalna paplašināšanai, līdz ar to postot
kapus. Tajā pat iaikā apbedīšana kapu laukā turpinājusies, rokot

cauri pat būvgružu slānim un no jauna ierokot kapus arī izpos-
tītajā daļā.
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