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PRIEKŠVĀRDS

Sis izdevuma - zinātniskās atakaitea sesijas materiāli

par arheologu pētījumu rezultātiem - apkopo īaua pārakatua

par zinātniakāa pētniecības darbu 1933. un 1989» gadā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem šīs aērijaa izdevumiem

1933. un 1939» g« materiālu publikācija ir plašāka un lie-

lākā akaitā aptver republikas senvēstures pieminekļus, kas

skaidrojama ar nopietnām izmaiņām iestāžu un aabiedrībaa

attieksmē pret senvēaturea pētniecību. Sabiedrības demokra-

tizācija, latviešu tautas atmodas process, kas izraisījis

intensīvāku tautas etnisko aakņu apzināāanu, ir rosinājis

daudzas iestādes un organizācijas veicināt sava novada un

rajona arheoloģijas un arhitektūras pieminekļu pētniecību

un saglabāšanu. Ar katru gadu palielinās pasūtījumu skaits

arheoloģiski izpētīt vietas, kur kultūras pieminekļu teri-

torijā nepieciešama veikt aaimniecisko darbību, vēaturea

pieminekļu konservāciju vai restaurāciju.

1933. un 1939« gadā pētīti 46 arheoloģiskie pieminek-

ļi, kas aptver laikposmu no akmens laikmeta līdz viduslai-

ku beigām. Republikas arheologu darbību pieminekļu pētnie-

cībā šajos gados raksturo sekojoši skaitļi. Izrakumos at-

segtā platība aaaniedz 18 833 m
,

kuru izpētot, iegūtaa

7053 senlietas, 10 565 keramikas lauskaa, 88 542 dzīvnieku

kauli, 5596 krāsna podiņi v.c. senlietas.

Arheoloģiskajā pētniecībā koordinējošā ieatāde ir Lat-

vijaa Zinātņu akadēmijas Vēaturea institūta, kura veikuma

izrakumos ir vislielākais - 63% kopplatības un aptuveni 30%

materiāla. levērojamu darbu izdarījuši arī republikea Kul-

tūras ministrijas sistēmas attiecīgā profila iestāžu darbi-

nieki.

Sajā krājumā ievietoti 46 fai pārakati, no kuriem 25 sa

gatavojuši Vēstures institūta arheologi, divus - institūta

antropologi, pārējos - Latvijas Vēstures muzeja, Rīgas vēs-
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tūres un kuģniecības muzeja, Restaurācijas institūta, Valsta

un Rīgaa kultūraa pieminekļu aizsardzības inspekciju, Re-

publikāniskās jauno tūristu stacijas Jauno arheologu pulciņa

arheologi•

Par akmens laikmeta iedzīvotāju saimniecisko darbību

svarīgi materiāli iegūti Ičas (Balvu raj.) un Slliņupes (Tu-

kuma raj.) apmetne", kā arī akmens un bronzas laikmeta apmet-

nēs, kas atklātas Lapmežciemā (Tukuma raj•) un Dunalkā (Lie-

pājas raj.)*

Izrakumi dzelzs laikmeta kapulaukos Kurzemē un Zemgalē

(Sāraji, OSenieki, Grobiņa, Cunkāni-Dreņgeri) devuSi jaunu

materiālu par kuräu un zemgaļu etnisko vēsturi, par šo cilšu

kontaktiem ar skandināviem. Bagātīgs senlietu materiāls ie-

gūts izrakumos latgaļu kapulaukos (Koknese, Ezerbrici, Mada-

lāni, Antūži, Joksti). Jeunu materiālu par dzelzs laikmeta

lielāko centru nocietinājumiem un saimniecisko dzīvi sniedz

izrakumi Daugmales pilskalnā un Dignājas pilskalna apmetnē.

Eksperimentālās arheoloģijas jomā turpinājās Āraišu ezerpils

rekonatrukcijas darbi. Turpinājās iepriekšējos gados uzsāk-

tie izrakumi viduslaiku pilīs (ĀraiSi, Cēsis, Bauska, Turai-

da). Pētījumi veikti arī Valmieras,, Alsungas, Jaunpils,

Ventspils un Dobeles pilī. Sadarbībā ar restauratoriem visos

Sājos viduslaiku nocietinājumos notikusi atsegto mūru no-

stiprināšana, daļēja konservācija, bet Turaidas pilī - res-

taurācija. Pētīti arī atseviāķu pilsētu (Cēsis, Valmiera,

Ventspils) senie centri. Vairāku iestāžu kopējiem spēkiem

veikti ļoti plaSi izrakumi Vecrīgā, kur pētīts senās pilsē-

tas kultūrslānis, senās celtnes un kapsētas. Pētīti arī mui-

žu centri (Ļaudona, Dzērbene, Bramberģe) un viduslaiku kap-

sētas (Cesvaines Gremi, Sāvienas Joksti, Koknese, Ventspils)

Vairākās vietās, īpaSi Ventspils rajonā, kur notika arheolo-

ģisko pieminekļu apzināšana, atklāti jauni dzelzs laikmeta

un viduslaiku pieminekļi.

Vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas līdzstrādnieki

1988. un 19B9« g« publicējusi monogrāfijas, informāciju par

savu pētījumu rezultātiem ārzemju, vissavienības un republi-
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kas zinātniskajos un populārzinātniskajoa izdevumos 109

autorlokšņu apjomā* Nodaļas darbinieki aktīvi iesaistījušies

arī jaunāko zinātnisko atziņu propagandā, lasot lekcijas,

sniedzot informāciju interesentu grupām un organizējot ekspe-

dīciju noslēguma skates izrakumu vietās, kā arī uzstājoties

radio, televīzijā, sniedzot intervijas presē.

Pēdējās izrakumu sezonās iegūtais materiāls dos savu

ieguldījumu kārtējo arheoloģijas rakstu krājumu, ZA Vēstu,

fundamentālu apkopojošu darbu, monogrāfiju sagatavošanā, kā

arī muzeju ekspozīciju un LU vēsturniekiem lasīto kursu pa-

pildināšanā.

Redakcijaa kolēģija



VORWORT

Die vorliegenden "Materialien der wiaaenachaftlichen

Berichtatagung" enthalten Kurzreferate über die Ergabniaae

archäologiacher Forachungaarbeiten in Lettland in den Jahren

1933 und 1939.

Im Vergleich mit den vorhergehenden Veröffentlichungen

dieaer Reihe aind die Materialien von 1933 und 1939 bedeutend

umfangreicher und umfaaaen einen breiteren Kreia archäologi-

acher Denkmäler, was mit der wesentlich veränderten Einatel-

lung aowohl der Behörden ala auch der Öffentlichkeit zur Al-

tertumsforschung zusammenhängt. Die Demokratisierung der

Gesellschaft und der Prozeaa der nationalen Wiedergeburt dea

lettiachen Volkea tragen dazu bei, daaa es sich seiner ethni-

schen und historischen Wurzeln stärker bewusst wird. Dadurch

sehen sich viele Organisationen und Behörden veranlaaat, der

Erforschung und Erhaltung archäologischer und Baudenkmäler

mehr Aufmerksamkeit zu achenken. Von Jahr zu Jahr wächst die

Zahl archäologiacher Forschungsaufträge
,

darunter solcher,

bei denen die Konservierung bzw. Restaurierung von Denkmälern

vorgesehen ist.

In den Jahren 1933 und 1939 fanden archäologische Gra-

bungsarbeiten an 46 archäologischen Denkmälern atatt, deren

Chronologie von der Steinzeit bis zum Spätmittelalter reicht.

Der Umfang dieser Forschungstätigkeit wird durch folgende

Zahlen gekennzeichnet. Es wurden Grabungen auf einer Gesamt-

-2
flache von 13 383 m durchgeführt, hierbei wurden 7053 Arte-

fakte, 30565 Keramikscherben, 88542 Stück Knochenmaterial,

5596 Kacheln u.a.m. gewonnen.

Die Forschungen werden vom Historischen Institut der

Akademie der Wissenschaften der Lettlands koordiniert, das

auch an den Feldarbeiten maaageblich beteiligt iat, und zwar

entfallen auf daa Inatitut 63 Prozent der Grabungaflächen

und etwa 80 Prozent dea Fundmateriala
.

Bedeutaam ist auch

der Beitrag der an den Institutionen des Republikkomitees
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für Kultur wirkenden Wiaaenachaftler.

Der vorliegende Band enthält 46 Referate. 25 Referate

atammen von Archäologen und 2 von Anthropologen dea Histo-

riachen Inatituta, die übrigen 13 von Archäologen dea Histo-

riachen Muaeuma der Lettlanda
,

dea Rigaer Hiatoriachen und

Schiffahrtamuaeuma
,

dea Inatituta für Reataurierung, dea Re-

publikamtea und dea Rigaer Stadtamtea für Denkmalapflege

aowie der Arbeitagemeinachaft für Archäologie an der Repub-

likatation für Jugendtouriamua•

Wichtigea Material in bezug auf daa Wirtachaftaleben

der atemzeitlichen Bevölkerung wurde in den vorzeitlichen

Siedlungen Iča (Rayon Balvi) und Siliņupe (Rayon Tukuma) ge-

wonnen. Bei archäologiachen Probegrabungen wurden bisher un-

bekannte atemzeitliche Siedlungen in Lapmežciema (Rayon Tu-

kuma) aowie eine bronzezeitliche Siedlung in Dunalka (Rayon

Liepāja) aufgedeckt. Die Erforschung von Gräberfeldern der

Eiaenzeit in Kurzeme und Zemgale (Sāraji, Oāenieki, Grobiņa,

Čunkāni-Dreņgeri) lieferte neues Material zur ethniachen

Geachichte der Kuren und Semgallen, insbesondere ihrer Kon-

takte zu skandinavischen Stämmen. Ein sehr reichhaltiger

Fundstoff wurde auch in lettgallischen Gräberfeldern (Gügeri,

Koknese, Ezerbrici, Madalāni, Antuži, Jokati, Ruži) gehoben.

Neues Material über die Befestigungsanlagen und daa Wirt-

schaftsleben der bedeutendsten Siedlungszentren der Eisenzeit

haben die Ausgrabungen im Burgberg Daugmale und in der Burg-

siedlung Dignāja geliefert. Auf dem Gebiet der experimentel-

len Archäologie wurde die bauliche Rekonstruktion der Wasser-

burg Āraiāi fortgesetzt, desgleichen die Ausgrabungen in d6n

mittelalterlichen Burgen von Āraiāi, Cāsis (Wenden), Bauska

und Turaida. Grabungen fanden auch in den Burgen von Valmie-

ra, Alsunga, Ventspils und Dobele sowie in der Kirche in Jaun

pils statt. In allen genannten mittelalterlichenBurgbauten

wurden in Zusammenarbeit mit Restauratoren die offengelegten

Mauern gefestigt, teilweise konserviert und in Turaida res-

tauriert. Gegenstand der Forschung waren auch die alten

Stadtzentren von Cāsis, Valmiera und Ventspils. Die Bedeut-
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samsten Auagrabungen dieser Art wurden durch Gemeinschaftsar-

beit mehrerer Inatitutionen in der Altatadt von Riga getätigt.

Auch in einer Reihe von ehemaligen Gutazentren (Ļaudona, Dzēr-

bene, Bramberģe) aowie in den mittelalterlichen Friedhöfen

von Gremi bei Geavaine, Jokati bei Šāviena, Kokneae und Vents-

pila fanden Grabungen atatt. In verschiedenen Gegenden, inabe-

aondere in den Rayona Liepāja und Ventspils, wurden archäolo-

gische Erkundungen durchgeführt und Daten über bislang unbe-

kannte Denkmäler der Eisenzeit und des Mittelalters gewonnen.

In den Jahren 1933 und 1939 veröffentlichten die Mitar-

beiter der Abteilung Archäologie des Historischen Instituts

Monographien sowie Artikel in wiaaenachaftlichen und populär-

wiaaenachaftlichen Zeitachriften dea In- und Aualandea, hiel-

ten populärwiaaenachaftliche Vorlesungen, organisierten Ex-

kuraionen und Fundatoffauaatellungen mit Heranziehung von

Rundfunk, Fernaehen und Preaae.

Das in den letzten Ausgrabungsaaisons gewonnene Material

wird bei der Vorbereitung neuer archäologischer Sammelwerke

sowie für Veröffentlichungen in der Zeitschrift "LP3R ZA Vēs-

tis" (Nachrichten der AdW der Lettischen SSR), bei der Erar-

beitung fundamentaler Gemeinachaftawerke und Monographien,

für Museumsausatellungen sowie als ergänzendes Studienmaterial

für Studenten der Historischen Fakultät der Universität Lett-

lands ausgewertet werden.

Redaktionskollegium



ПРЕДИСЛOВИЕ

Настоящее издание - материалы научной отчетной сессии,

посвященной результатам археологических исследований, -

включает краткие сообщения о научных исследованиях 1988 и

1989 гг.

По сравнению с предыдущими изданиями этой серии публп-

кация материалов за 1988 и 1989 гг. значительно объемнее

и охватывает более широкий круг памятников, что объясняется

серьезными переменами в отношении к изучению памятников

прошлого со стороны как тучных учреждений, так и общест-

венности. Демократизация общества, процесс пробуждения ла-

тышского народа, вызвавший интенсификацию осознания им сво-

их этнических корней, побудили многие организаций и учреж-
дения способствовать изучению и сохранению археологических

п архитектурных памятников своего края. С каждым годом уве-

личивается количество заказов археологам на исследования

исторических мест, на территории которых ведется хозяйст-

венная деятельность пли необходима консервация или рестав-

рация памятника архитектуры.

В 1988 и 1989 гг. были исследованы 4G аохеологнческ'гх

памятников, хронологически охватывающих период от каменно-

го века до позднего спедневековья. Деятельность археологов

Латвии по изучению археологических памятников характеризу-

ют следующие цифры. Вскрытая раскопками площадь превышает

18 883 иг, при ее исследовании получено 7053 единицы ве-

щевого материала, 30 565 фрагментов керамики, РР Ъ№ едини-

цы остеолопгческого материала, 5596 печных изразцов и др.

Институт истории Латвийской АН является коордннаторогл

археологических исследований, а также ведет широкомасштаб-

ные полевые работы объема, около 80$ находок). Значи-

тельные работы проведены также исследователями, работающи-

ми в соответствующих учреждениях системы республиканского

ГАшистерства культуры.

В настоящем сборнике помещены 46 сообщений, 25 из ко-

торых подготовлены археологами Института истории, 2 - антро-
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пологами, остальные 19 написаны археологами Музея истории

Латыш, ГДузея истории Риги и мореходства, Института рестав-

рации, республиканской и Рижской инспекции Охраны памятни-

ков культуры и юными археологами республиканской станции

юных туристов.

Важные материалы по хозяйству населения эпохи камня

получены на поселения Ича (Балвский р-н) и Силиньупе (Ту-
кумский р-н) .

Во время археологических разведок открыты

ноше поселения каменного века в Лапмежциемсе (Тукумский

р-н) и поселение эпохи бронзы Дуналка (Лиепайский р-н) .

Раскопки могильников железного века в Курземе и Земгале

(Сараи, Ошениеки, Гробиня, Чунканы-Дреньгери) дали новые

материалы по проблемам этнической истории куршей и земга-

лов, о контактах этих племен со скандинавами. Богатейший

вещевой материал получен в раскопках латгальских могиль-

ников (Кокнесе, Эзербрици, Мадаланы, Антужи, Ексти). О

системе укреплений крупнейших населеlшых центров железного

века, ;гх экономике новые данные получены в ходе раскопок

Даутмальского городища и городища Дигная. В рамках экспе-

риментальной археологии продолжалась строительная реконст-

рукция Арайшского озерного замка. Были продолжены раскоп-

ки предыдущих лет в средневековых замках (Арайши, Цесис,

Бауска, Турайда) . Проведены исследования также в Валмиер-

ском, Алсунгсксм, Вентспилсском и Добельском замках, Яун-

пилсской церкви. Во всех этих средневековых укреплениях в

сотрудничестве с реставраторами проводилось укрепление и

частичная консервация вскрытых раскопками стен, а в Ту-

райдском замке - реставрация. Исследовались также .древние цен-

тры ряда городов (Цесис, Вальтера, Вентспилс). Самые значи-

тельные раскопки такого типа объединенными силами несколь-

ких учреждений велись в Старой Риге, где исследовались

древняя культурный слой города, постройки и кладбища. Ве-

лись исследования и центров имений (Ляудона, Дзербене,

Брамберге)
,

а также средневековых кладбищ (Цесвайнес-Греми,

Савиенас-Ексти, Кокнесе, Вентспилс). Во многих местах,

особенно в Лиепайском и Вентспилсском р-нах, проведена
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археологическая разведка, давшая сведения о новых памятниках

железного века и средневековья.

В ISBB и 1989 гг. сотрудниками отдела археологии Инсти-

тута истории опубликованы монографии, статьи в иностран-

ных, всесоюзных и республиканских научных и научно-популяр-

ных изданиях объемом Ю9 авторских листов. Сотрудники от-

дела активно включились в научную пропагадду новейших дан-

ных, читая лекции, провода экскурсии, организуя выставки

находок, используя радио, телевидение, прессу и т.д.

Полученный в последние полевые сезоны материал послу-

жит вкладом в подготовку статей для очередных археологичес-

ких сборников, "Известий АН ЛатвССР", в разработку фунда-

ментальных обобщающих исследований и монографий, а также

музейных экспозиций и для дополнения курсов лекций .для

студентов-историков Латвийского университета.

Редколлегия





Z. Apala

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI CĒSU MŪRA PILĪ

Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institū-

ta arheoloģiskā ekspedīcija sadarbībā ar Cēsu muzejapvienī-

bu 1935. un 1939» gadā strādāja Cēsu mūra pils teritorijā,

kur turpināja pētījumus pils rietumu nogāzē un pagalma zie-

meļrietumu daļā.
p

Izrakumi notika trīs (E, E-I un F) laukumos. Te 500 m

lielā platībā etsedza 1,5-3»5 m biezu kultūrslāni, ko veido-

ja galvenokārt ar būvgružiem (plienakmens gabali, jumta kār-

niņu, ķieģeļu šķembas, kaļķu javas drumslas) pārjaukte tum-

ša zeme. Darbi norisinājās kultūrslāņa augšējā (16.gs. bei-

gas-13.ga.) un vidējā (15«gs.-16.gs. beigas) horizonta ietva

ros, pageidām neskerot apakšējā horizonta kār-

tas .

Pils pagalmā (E-I laukums) daļēji - līdz 1. stāva klona

līmenim - atsedza rietumu spārna 3« telpu. Gar tās aienām

saglabājušās ap 3 cm bieza kaļķa klona paliekas, ko klāja

tumša deguma kārtiņa» Telpas vidusdaļā, izvietoti vienmērī-

gos attālumos, atradās divi no plienakmens kvadriem rūpīgi

veidoti kvadrātiski (Ixl in) stabi - velvju pamatnes. Klonā

izdrupušie, daļēji arī mantraču izlauztie caurumi rāda, ka

zem šīs telpas atrodas labā stāvoklī saglabājušās velvētas

pagrabtelpas, no kurām durvis vedušas arī uz Ziemeļu torni.

Tikai pēc irstošo mūru pilnīgas nostiprināšanas varēs veikt

tālākus izpētes darbus, arī pagrabu attīrīšanu. Jāpiezīmē,

ka daļa no 3» telpas bijusi atrakta jau mūsu gadsimta div-

desmitajos gados, bet vēlāk tā atkal aiz birusi ar gružiem.

Tādēļ arheoloģisko atradumu te bija maz - atsevišķi krāsns

podiņu fragmenti, kaltās naglas un māla trauku Iаиэкэз. In-

teresantākie atradumi ir četras viltotas monētas - trīs Fer-

dinanda II 1623« g» Nirnbergas dālderi un viens Alberta un

Elizabetes (1599-1621) spāņu Nīderlandes 1/4 dālderis, ko
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atrada telpaa vidusdaļā uz klona»

Pazeminot kultūrslāņa līmeni pila rietumu nogāzē, iegū-

tas ziņas par slāņa sastāvu un stratigrāfiju, kā ari bagātī-

gi senlietu atradumi. Noskaidrots, ka,izmantojot Ziemeļu tor-

ņa, rietumu spārna un tā kontrforsa sienas un tornim vēl pa-

pildus piemūrējot atsevišķu (ceturto) sienu, izveidota nelie-

la (2x2,5 m) telpa, kurā norisējusi intensīva saimnieciska

darbība. Kultūrslānis šajā telpā atšķirīgs. Tam rakaturigs

liela organiako vielu piejaukums, daudz zivju asaku, dzīvnie-

ku kaulu fragmentu un tml. atradumu. Sī telpa izveidota pēdē-

jā pils pastāvēāanas posmā, jo tornim piemūrētā aiena celta

virs intenaīvi tumša, bieza kultūralāņa, kurā iegūti 16.ga.

atradumi >

No pārējiem konatruktivajiem veidojumiem minami nogāzes

nostiprinājuma stabi, kuru turpinājums iezīmējas arī E lau-

kumā. lepriekšējās izrakumu sezonās atsegto nostiprinājuma

stabu rinda stiepjas jau 25 m garumā, un, kā rāda vērojumi,

tā turpināsies līdz Ziemeļu tornim.

Cēsu pils kultūrslānī konstatēts daudz atradumu. Abās

izrakumu sezonās kopā iegūtas 767 senlietas, t.sk. 146 monē-

tas, kā arī 502 krāana podiņu fragmenti, 480 māla trauku

lauaku, 23 ООО uzturā lietoto dzīvnieku kaulu fragmentu,

2780 dažāda parauga uzakaitea vienību, t.sk. profila ķieģe-

ļi, jumta kārniņi, grīdas seguma flīzes, kaltās naglas, loga

stikla fragmenti v.c.

Senlietu vidū dominē priekšmeti, kas saistāmi ar militā-

ro darbību. Kā parasti iegūtas dzelzs uzmavas (1. att-: 17,

18) un iedzītņa (1. att-: 19) bultu gali, ieroču mehānismu

detaļas, dažāda kalibra lielgabalu lodes, arī ložu lejamveid-

nes puse (1. att.: 12). Atrasti zirga pakavi, jātnieka pie-

sis, pakavnaglas. Mazāk nekā iepriekšējās sezonās ir bruņu-

tērpa sastāvdaļu atradumu. legūtas atsevišķas plāksnes, cim-

du fragmenti, sprādzes (1. att-: 10). Sinī sakarā atzīmējams
2

kāda kopatradums, ko ap 4 m platībā konstatēja pie Ziemeļu

torņa (kv. х -4,95/-7,20; у -60,50/-62,40 m). Kopatradumā

pavisam ap 500 uzskaites vienību, to lielākā daļa - dzelzs
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skārda plākšņu atgriezumi. To forma un plāksnes biezums liek

domāt, ka šie atgriezumi ir nelietderīgie pārpalikumi, kas

radušies bruņu izgatavošanas procesā. Kopā ar atgriezumiem

atrada dzelzs naglas (65), mūrdzītņus (7), bronzas sakusumus

(13), loga stikla fragmentus un dažas dzelzs senlietas, to

vidū dzelzs adatas. Spriežot pēc atradumu apstākļiem un kop-

atraduma sastāva, varētu domāt, ka tas kultūrslāni nokļuvis,

iztīrot metālapstrādes meistara darba telpu.

No darbarīkiem iegūti naži (1. att.: 16), īleni (1.

att.: 14), šīfera galodas. Samērā maz iedzīves priekšmetu un

tie pārstāv parastos šīs grupas atradumus: priekškaramās

slēdzenes (1. att»: 15)» atslēgas, metāla trauku fragmenti,

kaule rūceņi (1. att.: 11).

Retāk sastopamo atradumu grupā minami stils ar nolauz-

tu dzelzs adatu (1. att.: 2) un bronzas pincete ar uzrakstu

vācu valodā (DES HüREN WORT BLEIBET INEWIKEIT) (1. att.; 1).

legūti arī dažādi apkalumi (1. att.: 9)» to vidū no

bronzas darināti grāmatu apkalumi (1. att.: 3), bronzas uz-

gaļi (1. att.: 5) un kaula priekšmeti: ķemmes, lūgšanu krel-

les (1. att.: 7)1 rokturi (1. att-: 6, 13).

Tirdzniecības sakaru virzienus raksturo atrastās preču

plombas (1. att.: 3» **■) un - jo īpaši - monētas, kas ir no-

zīmīgas izpētītā kultūrslāņa un atrasto senlietu datēšanā.

Interesanti atzīmēt, ka iegūti divi monētu depozīti,

kas tāpat kā iepriekšatrastie (pavisam rietumu nogāzē atklā-

ti četri monētu depozīti) attiecināmi uz 1577« gada Livoni-

jas kara cīņu dienām Cēsīs. 1933. gadā atrastā depozīta sa-

stāvā ir 63 sudraba monētas - galvenokārt Rīgas brīvpilsētas

šiliņi, kas kalti laikposmā līdz 1577« gadam, bet 1939. ga-

dā iegūtā depozīta sastāvā (noteica K. Ducmane) ir 82 sudra-

ba monētas. To vidū dominē Rīgas brīvpilsētas šiliņi (59,7%

no visām monētām), kes kalti laikā no 1565» līdz 1577« gadam

Pārējās depozīta monētas ir: Tallinas (15)» Pārdaugavas her-

cogistes (3), Gotharda Ketlera (6), bīskapa Magnusa (2),

Hermaņa fon Brigeneja (1) šiliņi un Johana 111 Stokholmas

1/2 ēre. Citu kultūrslānī atrasto monētu vidū jāatzīmē Рог-
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tugālea Emanuēla I (14-95-1521) Liaabonaa dukāta.

Z. Apala

AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI CĒSĪS,

DZIRNAVU IELĀ 33

Vēstures institūta Cēsu arheoloģiskā ekspedī-

cija 1939« gadā veica steidzamus neliela apjoma aizsardzības

izrakumus pilsētas attīrīāanas ierīču būves trasē, kur tika

konstatētas kultūrslāņa pazīmes. Izrakumi notika ekstremālos

apstākļos - februāra un marta mēnesī, ar pārtraukumiem no-

strādājot objektā 12 darbadienas. Fiksāciju, kā arī laukumu

atsegSanas zemesdarbua veica galvenokārt Cēsu un ĀraiSu ar-

heoloģisko ekspedīciju darbinieki.

Strādāja divos izrakumu laukumos 95 m lielā platībā.

Pirmajā laukumā attīrīja un izpētīja labi saglabājušos akme-

ņu krāvuma krāsni (izmēri 1,5x2x3 m), kurai būvdarbu gaitā

ar buldozera lāpstas stūri bija nobīdīts sānis tikai neliels

skaits krāsns priekšdaļas akmeņu.

Krāsns bijusi celta bedrē, kas ierakta pamatzemē. Krāsns

sienas (ap Ü,5-0,6 m biezas) krautas cieši gar bedres malām

no neapstrādātiem laukakmeņiem (j6 0,3-0,6 m). Uz sienu iekšē-

jām malām balstījās no ķieģeļiem un sīkiem akmeņiem arkas

veidā krautā velve, kuru pārklāja laukakmeņu lādiņā. Krāsns

2
priekāā atradās ap 1 m liela saimniecības bedre. Kurtuves

velve bija saistīta kaļķu javā, bet pārējie krāsns akmeņi

krauti bez saistvielas. Pēc veidojuma un funkcionālās nozī-

mes tā, domājams, bijusi rijas krāsns, kuras virsma, kā to

labi varēja vērot laukuma profilā, atradusies gandrīz vienā

līmenī ar grīdas klonu. Kurtuves aizbiruma zemē atrada Rein-

zemes keramikas lauskas un dažas kaltās naglas. Tā kā krāsns

bija situēta trases ziemeļu malā un ārpus tās, to varēja sa-

glabāt nenojauktu. Pēc izpētes krāsni konservēja, apberot ar

zemi, lai būtu iespējams to izmantot plašāku pētījumu kon-

tekstā, ja kādreiz tādi Seit tiktu atjaunoti.
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Otrajā laukumā, ko iemērīja 20 m uz rietumiem no ie-

priekšminētās krāsns, atklājās kādas nodeguāas koka celtnes

vieta. To iezīmēja ap 0,5 m bieza ogļu kārta, kas izveidoju-

sies no pilnīgi izdeguāiem ēkas sastāvdaļu kokiem. Attīrot

ogles, varēja noteikt aptuveni līdz 30 m lielu ēku, kuras

ziemeļu galā, šķiet, atradies arī lievenis. Pārogļojušies,

gabalos sairuši bija arī koka priekāmeti un iekārtojums -

plaukti, soli v. tml. Vairākus priekšmetus varēja identifi-

cēt.

Tā ēkas vidusdaļā uz zemes кlопэ atradās 2,3 m gara,

0,5 m plata un 0,35-0,4 m augsta pārogļota koka sile, kas

no sāniem nostiprināta ar akmeņiem. Turpat attīrīja četru

galdiņu trauku (/ - 19, 20, 35 un 46 cm) paliekas. Divi

trauki saglabājušies līdz 7 cm augstumam un bijuši pildīti

ar zirņiem un kaņepēm. Dažuviet deguma slānī kaņepju sēklas

konstatēja vairāku cm biezā kārtiņā. Pie pārogļotu dēļu ga-

baliem atrada rupja maluma maizes klaipu. Pārējo atradumu

vidū minami: cepamais ie3ms, pārlūzusi izkapts, vērša paka-

va puse, durvju viras kāsis, nazis, uzmavas bultas gals, ie-

dzītnis, apkalumi, kaltās naglas v.c. priekšmeti. Ē"kas da-

tēšanai nozīmīgi bija monētu atradumi - trīs 15.gs. Tallinā

kalti Lībekas tipa feniņi un Rīgas arhibīskapijas (?) 15.gs.

brakteāts (noteica T.Berga). legūtas glazētu māla trauku

lauskas un divas vienādas nebojātas (!) no Reinzemes impor-

tētas keramikas vāzes (2. att.), kuras atrada ogļainajā ze-

mē pie ēkas ziemeļaustrumu sienas.

Ēkas ziemeļaustrumu stūrī atklājās apkures ierīces -

ieapaļas formas akmeņu krāsns paliekas, no kuras bija sagla-

bājušies dažādu izmēru laukakmeņi, ķieģeļi un to fragmenti.

Krāsns vidū uz ogļainā klona atrada 3 cm biezu dzirnakmeni.

Rietumu pusē krāsnij pieslēdzās bedre (Ixl m), pildīta

ar ogļainu zemi un pelnu kārtām. Noņemot akmeņus un ogļaino

deguma zemi, visā laukuma platībā atklājās gaišā pamatzemes

smilts, kurā asi iezīmējās septiņas neregulāri izvietotu

bedru vietas (j6 0,45-1 ,1 m, dziļums - līdz 0,7 m). Dažās

bedrēs atrada akmeņus vai kādu ķieģeli, citās - tikai pār-
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jauktu zemi.

Var secināt, ka Seit, Cēsu tuvumā Gaujas krastā

15./16.gs. pastāvējis viduslaiku dzīvesvietas komplekss,

precīzāk - muižiņa, kuras saimniecības ēku paliekas konsta-

tēja izrakumos. Tā kā tieši par Šādiem 15«/16.gs. dzīvesvie-

tu kompleksiem pagaidām zināms visai maz, izrakumos iegūta-

jam materiālam un vērojumiem ir svarīga pētnieciskā nozīme.

Z. Apala

ĢŪĢERU KAPULAUKA PĒTNIECĪBA

Kapulauka atrodaa Cēsu raj. Priekuļu с te-

ritorijā, Gūgeru (agrāk t.a. Āra) kalnā Cāau
- Vecpiebalgas

ceļa malā, 3 km no Priekuļu с centra.

Kapulauku atklāja 1988. gadā, veicot ceļa iztaianojamā

poama iedziļināšanu. Smiltenea 3. ceļu būvea rajona strād-

nieki zemes darbu laikā pamanīja kaulus, bronzas rotas un

dzelzs Šķēpa galu, ko nodeva Cēsu muzejam. Ceļa būves dar-

bi tika pārtraukti.

Vēaturea inatitūta organizētā arheoloģiskā ekspedīcija

1933. un 1939« gadā (kopā 3»5 mēneāus) jaunatklātajos senka-

pos veica aizsardzības izrakumus, kurus finansēja Cēsu 3«

ceļu remonta un būvniecības pārvalde.

Pētītie laukumi situēti kalna centrālajā daļā visā ce-

-2
ļa trases platumā (50 m). Izpētīta 2920 m liela platība.

Atsegti 149 objekti, to skaitā 102 apbedījumi, 40 rituālās

bedres un 7 pavardi. Izvietojuma blīvums - viens izpētītais
2

objekts uz 19*4 m platības, apbedījumi - viens kaps uz

p

23,3 m . legūts 1200 senlietu. Izpētīto kapu vidū 50% bija

vīrieāu, 28% sievieSu, 15% bērnu un 7% nenosakāmu kapu.

Apbedījumu lielākā daļa pieder līdzeno skeletkapu ti-

pam ar latgaļiem raksturīgo vīrieāu un sievieSu pretējo

orientāciju. Atklāja arī 2 simboliskos un 5 ugunskapus.

Tā kā izrakumus uzsāka pēc apmēram 0,4 m biezas augsnes

kārtas noplanēāenas, daļa seklāko kapu bija traucēti. Kapa



21

bedres galvenokārt taisnstūrveida ar noapaļotiem galiem, da-

žāda izmāra: 1,6-2,4 m garas un Ü,4-0,3 m platas, ieraktas

0,1-0,5 m dziļi.

Daļa miruāo apbedīti bluķa šķirstos. Vislabāk bija sa-

glabājušies šķirstu gali (35*» 56., 100. kaps), dažkārt uz

tiem norādīja tumšākas trūdzemes joslas, atrastās koka pālie

kas. Kapa paklājiem izmantoti arī koka dēlīši, krijas vai

bērza tāsis. Mālainā zemē ieraktajos kapos konstatēja bedrē

iekaisītas gaišas, smalkas smiltis, pelnus, atsevišķos gadī-

jumos bedres izdedzināšanu (76. kaps). Šķirstos atrasti arī

zvērādas (11«, 30., 32« kaps) vai auduma ieklājumi.

Kapulauks datējams ar 9«-12.gs. Kapi ierakti diezgan

izklaidus, vairāk grupās nekā rindās. Senākie apbedījumi iz-

vietoti kapulauka austrumu daļā, tomēr arī pretējā - rietumu

daļā tika konstatēti 9«-10.gs. kapi.

Gūgeru kapulaukam raksturīgs liels bagātīgu apbedījumu

skaits. Sieviešu kapos atrastas ar bronzas gredzentiņiem ro-

tātas villaines (17)» bronzas spirālīšu lentes vainagi un

grīstes vainagi ar bizēm (43), kaklariņķi ar noplacinātiem,

Četrskaldņu, cilpu, seglu un kāšu galiem, spirālaproces,

raanāetveida aproces, gredzeni, pakavsaktas, divas spieķada-

tas, krūšu rotas. Vienā gadījumā atrasto krūšu rotu veidoja

lociņa važturī saturētas 4 bronzas važiņu rindas, kam pie-

kārts bronzas zvārgulis, rozetes, bebra kauliņš un lāče

ilknītis kā arī Rietumeiropas monētas - vietējais denāra

atdarinājums (11.gs. 2. puse). No nedaudzajiem darbarīkiem

minami dzelzs dzirkles (100. kaps), sirpis, vērpjamās vārp-

stas skriemelis.

Svarīgi atzīmēt, ka sievietēm galvā likti vairāki, pat

četri (45., 62., 66. kaps) vainagi, lietots latgaļiem ne-

raksturīgs villaiņu pārsegšanas veids - mirušajai tās pār-

klātas gareniski. Vairākos (6) kapos mirušajām zem galvas

bija likts ar vilnas dziju aptīts koka irbulis vai vārpsti-

ņa. Viens šāds gadījums jau bijis fiksēts 11.gs. bagātīgā

sievietes apbedījumā Drabešu Liepiņos (79* kaps).

Vīriešiem kapā līdzi doti vienasmens zobeni (5)» dunči
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greznās ādas makstis, uzmavas un iedzītņa šķēpu gali, medību

bultas (1), āaurasmens un platasmens cirvji, uzmavas kalti
-

vedgas (2), šķiļamdzelzs, galodas. īpaši jāatzīmē apbedījumi,

kas pieder latgaļu sociāli un mantiski diferencētās sabiedrī-

bas virsslānim. Divos tādos kapos atrada mirušajam labajā

pusē noliktu divasmens zobenu. Viens zobens (11. kaps) 0,9 m

garā. Tā maksts galu rotāja bronzas uzgalis ar t.s. vanagzī-

mi. Otrs (30. kaps) -1m garā -
atradies koka makstī ar ažūru

bronzas uzgali. Sim zobenam roktura pogu rotā šauras sudraba

un krāsainā metāla josliņas, roktura tveramā daļa aptīta ar

bronzas stiepli. Savukārt 13« kapā atklāja smalki ornamentē-

tu dzeramā raga malas apkalumu, kas arī ir rets atradums lat-

gaļu kapulaukos. Dižciltīgo apbedījumiem piederēja greznie

rokauti, karavīra aproces un to pavadones, ar bronzas spirā-

ļu brokāta lentēm izrakstītās cepures (23«, JO.

kaps) un, protams, krūšu rotas - spirālcaurulīšu virknēm pie-

stiprinātie bronzas un kaula putniņi (pīlītes), kam knābjos

un astēs iestiprināti trapecveida piekariņi (11. un 13. кэрз).

Tāpat minamas ar bronzas plāksnītēm apkaltās krāšņās ādas

jostas, pārliktas mirušajam pār labo plecu (3 gadījumi), кэз

ir izrsKumos reti konstatējams jostu novietojuma veids. Da-

žiem apbedījumiem konstatēja vairākas jostas, kam pievienoti

bronzas spirāļu piekari ar pincetveida apkalumiem vai zvārgu-

ļiem galos, ādas maciņi (5) 8Г bronzas spirāļu vai alvas po-

dziņu rotājumu. 70. kapā ar 4 alvas podziņu rindām apkaltā

josta bija salocīta un palikta zem vienasmens zobena. 30« -

visbagātīgākā - kapa piedevu vidū bija arī naudas svariņi ar

atsvaru komplektu, maciņš, arābu dirhemi.

Seno apģērbu pētniece A.Zariņa, analizējot iegūtās

tekstilijas, secināja, ka Gūgeru kapulauka materiāls papildi-

na un precizē līdzšinējās zinas par apģērbu un atklāj arī

vairākus jaunus rotājuma veidus. Piemēram, vīriešiem konsta-

tēts apmetņa rotājuma ar bronzas spirālīšu rozetēm (32., 42.

kaps), svārku rotājums (30., 42. kaps) ar bronzas gredzentiņu

fona rakstu visā svārku priekšpusē (3' att.). Sievietēm

konstatēts villaines rotājums ar zvaigžņu ra.-.stu stūros
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(36. карз), spirālīšu vēruma vainaga (30. kapa), ar apirālēm

rotātaa apavu aaitea. Apģērba rotājumā sastopami daži rotāāa-

naa paņēmieni, kaa kopēji ar lībiešiem: spirālīāu pušķi un

rozetes, riņķīšu rindas villainēm.

Senlietu vidū konstatēti ari skandināviskas izcelsmes

priekšmeti - liela bronzas pakavsakta ar skaldņotiem galiem

un sudraba platējumu, jostas sadalītājs ar*zvēru atilā"dari-

nātiem riņķa šķēršiem, 2 zvārgulīāi v.c.

Pilnīgākam priekästatam par Gūgeru kapulauku minama vēl

viena raksturīga parādība: liels rituālo bedru skaits (40) <>

Var nodalīt 3 veidu bedres: a) ieapaļas, samērā nelielas bed-

res, kas konstatētas tieši pie kapa vai tā tuvumā, b) iegare-

nas, pēc formaa līdzīgaa kapa bedrēm, brīvi izvietotas kapu vi-

dū, c) iegarenas, ļoti lielas - līdz 3 m garas, 1,5 m platas -

ar akmeņiem abos galos. Visos gadījumos bedru pildījumā bija

sīkogļaina, arī ar pelniem pārjaukta tumša zeme, atsevišķi

akmeņi. Vairākās bedrēs atrada bezripas keramikas māla trauku

lauskas, dažās - atsevišķus ziedojuma priekšmetus (cirvis,

sakta, naža puae). Vienā no lielajām bedrēm atklāja bronzaa

spirālgredzenu ar 2 pirksta falangām tajā. Divos gadījumos pie

kapa malas (21., 30« kaps) konstatēti deguša māla laukumiņi»

Gūgeru kapulauka bagātie atradumi ienes jaunus materiālus

latgaļu sabiedrības sociālā noslāņojuma un ārējo kontaktu pētī-

šanas jomā. Izrakumi rāda, ka 9'-12.gs. šo apkārtni, kas ietil-

pa senajā Autīnea zemē, apdzīvojusi spēcīga, ietekmīga kopiena.

Kapulauks ierīkots vietā, kur atraduaiea kādaa Baltijaa

somu kopienas pamesta apmetne, kas te pastāvējusi m.ē. I.g.t.

pirmajā pusē. No apmetnes tikai kalna ieplakā saglabājies 0,1-

-0,3 m biezs kultūrslānis un 7 iedziļināti.ar akmeņiem izlikti

pavardi. Kultūrslānī atrastas galvenokārt sīkas gludās un tek-

stilās keramikas lauskas. Saspiesta tekstilās keramikas trauka

daļas atrada VI pavardā, no kura oglēm iegūti arī radioaktīvā

14
oglekļa С analīžu dati. Tie rāda, ka apmetnes palieku absolū-

tais vecums ir 1460±70 gadi (TA-2212; 1460±70. Ogļu paraugus

analizēja Igaunijas ZA Zooloģijas un botānikas institūta labo-

ratorijā Tartu), kas atbilst vidējā dzelzs laikmeta 1. pusei»

Izrakumi ceļa darbu skartajā kapulauka daļā turpināaiea.



J. Apals

IZRAKUMI ĀRAIŠU MŪRA PILĪ

UN PRIEKŠPILĪ

Vēaturea inatitūta Āraiāu arheoloģiskā ekape-

dīcija 1983. un 1989. gadā (kopā 7.5 mēneāua) turpināja Ārai-

āu muzejparka izveidi. Darbua finansēja Gēau muzejapvienība•

Āraiāu ekapedīcijaa darbs notika trīs virzienos:

1) Āraiāu mūra pils un priekāpils arheoloģiskā izpēte;

2) Āraiāu ezerpils rekonstrukcijas celtniecības vadība

un tehniskā uzraudzība;

3) Āraiāu kompleksa labiekārtoāanas darbu organizēāana

un vadība.

Izrakumu mērķis - turpināt Āraiāu mūra pils ziemeļrietu-

mu daļas izpēti, kā arī pabeigt izrakumus priekāpilī.

Izrakumi Āraiāu mūra pilī notika deviņos izrakumu lauku-

-2 Ъ
mos 783 m platībā, kur pārmeklēja ap 437 nr kultūrslāņa. Mi-

nētajā platībā pilnīgi izpētīja ēkas sākotnējos pamatus,

4. nojumi ar tai piederoāo 8. un B.
a

pavardu, kā arī ārpus

nojumes ierīkoto 9» pavardu. Pēc sava rakstura un uzbūves

āī nojume un pavardi līdzīgi jau iepriekšējos gados Āraiāu

pilī izpētītajiem. Piecos izrakumu laukumos daļēji atsegto

ēku aprakstus varēs publicēt tikai pēc to pilnīgas izpētes.

Teiktais attiecas arī uz hipokausta krāsni, kas atsegta pie

2. ēkas. Minēto celtņu un apkures ierīču paliekām līdz to

pilnīgai izpētei izdarīja pagaidu konservāciju.

Pils ziemeļrietumu stūrī no gruvešiem daļēji attīrīja

aizsargsienas ārpusi 55 m garumā. Arī tās pilnīga attirīāana

un konservēšana notiks nākošajās sezonās.

Izrakumu gaitā no gruvešiem atguva ap 140 būvmateriā-

lu - laukakmeņus un plienakmeņus, kurus vēlāk izmantos pils

celtņu konservācijai un restaurācijai. Sim nolūkam jau izman-

toti aizsargsienas gruvefli, ar kuriem apbēra restaurētās

p

priekāvārtu celtnes pamatus 72 m platībā, vienlaicīgi restau-

rējot arī pils grāvja malu un austrumu nogāzi. Tāpat ar gru-

veāiem aizpildīja un atjaunoja pils grāvja austrumu malu bla-
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kua vārtu ailai 105 m platībā, tādējādi restaurējot āajā

rajonā pila būvpamatnea reljefam 16.gs. beigu veidolu.

Atradumu pilī bija ļoti maz, tādēļ ka abās sezonās tika

strādāts tajā pils daļā, kur daudz gruveäu, un divdesmitajos

gados āeit jau notikuāi izrakumi. Pilī atrada 56 senlietas

(no tām 11 monētas), 200 trauku lausku
,

603 krāsns podiņu

fragmentus, dažādas būvdetaļas - dzelzs naglas (4. att«: 13)»

mūrdzītņus, stikla rūāu fragmentus, kā arī 3636 uzturā lie-

toto dzīvnieku kaulu fragmentus. Kā interesantākie atradumi

atzīmējami dzelzs āderu cērtamais rīks (4. att.: 11), grāma-

tu vāku bronzas apkalums (4. att. : 4) un monētas - Livoni-

jas ordeņmestru Valtera fon Pletenberga un Hermaņa fon Bri-

geneja, Rīgas arhibīskapa un Tartu bīskapu Šiliņus, kā arī

Zviedrijas karaļa Johana 111 Tallinā kalto āiliņu un Stok-

holmā kaltās divēres (4. att.: 5)« Bez monētām atrada arī

16.gs. Nirnbergā kaltā skaitīāanas žetona fragmentu (4.

att«: 2). Pārējo senlietu vidū jāatzīmē jātnieka pieāa rite-

nītis (4. att.: 1), bronzas kniepadata (4. att.: 7), uz-

pirkstenis (4. att«: 3), bronzas trauka malas fragments

(4. att.: 14) un spala nazis (4. att.: 12). Atrada arī

dzelzs uzmavas (4. att.: 9) un iedzitņa (4. att. : 10) bul-

tu galus, dzelža bruņuplāksni (4. ett.: B) un dzelzs sprādzi

(4. att.: 6).

Starp senlietu atradumiem bija arī neliels depozīts,

kuru atrada gruveāu slāņa apakādaļā un kas attiecināms uz

pils bojāejas laiku. Tas sastāvēja no 3 dzelzs naglām,

dzelzs sprādzes, rēdzes un bronzas pakavsaktas. Pēdējās di-

vas senlietas bija savērtas kopā.

lekāms atrakto ēku sienas v.c celtņu paliekas nav pil-

nīgi attīrītas un konservētas, tika veikta pagaidu konservā-

cija, lai pasargātu tās no deformācijaa un aabrukäanas. Kon-

servācijai izmantoja koka vairogus, balstus, kā arī dēļu no-

žogojumus. Ar minētajiem materiāliem nostiprināja pils dien-

vidrietumu daļā esoāās 2. ēkas pirmās pagrabtelpas sienas,

palodžu ailas un kāpnes, otrās pagrabtelpas ieeju, ambrazū-

ru un hipokausta krāsns virsmu. Pils ziemeļrietumu daļā šā-
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da veidā nostiprināja 7« ēkas apakšējās daļas paliekas»

Āraišu priekSpill, precīzāk, tās ziemeļaustrumu stūrī,

ko veido pils grāvis un ezermala, pabeidza izrakumus trīs

2 5
laukumos 252 m platībā, pārmeklējot ap 73 m kultūrslāņa»

Pēdējais objekts, ko āajā rajonā izpētīja, bija priekSpils

7» ēka» Tā celta ezermalā, ēkas apakāējā daļa atradās vienā

līmenī ar pašreizējo vasaras ūdenslīmeņa augstumu ezerā» Tās

apakāējās daļas paliekas sastāvēja no māla klona» Zem tā at-

sedzās uz pamatzemes liktu neliela izmēra laukakmeņu, plien-

akmeņu, ķieģeļu un dakstiņu šķembu pamata bruģis» Celtne sa-

glabājusies slikti, tās izmēri, jādomā, bijuši apmēram

7,5x7 m. lespējams, ka ēka bijusi divtelpu, jo tās vidusdaļā

iezīmējās Sķērsvirzienā liktu neliela izmēra laukakmeņu jos-

la, kas celtni sadalīja divās, apmēram 3»5x7 m un 4x7 m lie-

lās daļās. Māla klons dienvidrietumu daļā sasniedza 30 cm

biezumu, bet ziemeļaustrumu daļā nebija saglabājies, jādomā,

noskalots. Acīmredzot, 7» ēka ir bijusi koka celtne, par ko

liecina tās kultūrslānī un gar malām atrastās dzelzs naglas.

Stratigrāfiskie novērojumi rāda, ka 7» ēka celta priekS-

pils pastāvēšanas beigu posmā, tādēļ ka pēc Livonijas kara

no pils grāvja izraktā grunts bija uzpildīta pāri priekSpils

kultūrslānim, kas sedza 7» ēkas paliekas, un citu blakus cel-

to ēku paliekas atradās zem tās klona līmeņa* Domājams, ka

7» ēka ir bijusi saimniecības celtne.

Priekāpill atrada tikai 4 senlietas, no kurām viena ir

akmens laikmeta krama nuklejs» Pārējie atradumi ir: 4 trauku

lauskas, 35 dzelzs naglas, 10 krāsns podiņu fragmenti, 133

dzīvnieku kaulu fragmenti un 1 dzelzs sārnis»

Atjaunojot priekSpils sākotnējo formu, ar buldozeru aiz-

-2
bēra visus 9 izrakumu laukumus 900 m platībā, izmantojot šim

nolūkam ap 450 m pārmeklētā kultūrslāņa.

Eksperimentālās arheoloģijas jomā turpinājās iraiSu

ezerpila rekonstrukcijas celtniecībaa darbi, kas notika di-

vos virzienos. Pirmais - rostverka betonēSana, ko veica di-

vas Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes

studentu grupas. Rostverku cēla pēc projekta, kuru 1990» ga-
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dā izstrādāja institūtā "Pilsātprojekts" un kuru 1938.-

--1939. gadā pārstrādāja Restaurācijas projektēšanas institū-

tā. Celtniecības darbus ar nepieciešamajiem materiāliem ap-

gādāja Restaurācijas pārvaldes Cēsu iecirknis. Rostverka be-

tonēāanas darbi paveikti apmēram par 80%.

Otrais virziens - ēku rekonstrukcija. Celtniecības dar-

bus veica 16 cilvēku brigāde, kurā strādāja Latvijas univer-

sitātes Vēstures un filozofijas fakultātes, Rīgas Politehnis-

kā institūta Arhitektūras un celtniecības fakultātes studen-

ti, kā arī šīs pašas fakultātes SCV "Arka" dalībnieki.

Rekonstruējamās ēkas cēla pēc 1985» gadā Restaurācijas

projektēšanas institūtā izstrādātā projekta. Ēku konstruktī-

vā risinājuma labākai izpratnei tika izgatavots ezerpils

dzīvojamās ēkas modelis (mērogs 1:20). Eksperimenta gaitā

radušās atziņas par rekonstruējamo ēku apjomu un konstrukci-

ju tūdaļ tika realizētas praksē. Rekonstrukcijas darbus vei-

ca ar seno darbarīku autentiskām kopijām, kas bija speciāli

izgatavotas šai vajadzībai.

1933. gadā pilnīgi vai daļēji uzcēla astoņu ēku stāvus.

Diemžēl, 1939» gadā Cēsu muzejapvienība un Restaurācijas pār-

valdes Cēsu iecirknis ēku celtniecību pārtrauca. Minētajā

laikā turpinājās Āraišu pils un priekšpils labiekārtošanas

un ainavas veidošanas darbi. Tajos piedalījās Latvijas Dabas

un pieminekļu aizsardzības biedrības Zinātņu akadēmijas no-

daļas aktīvisti. 1939« gadā strādāja arī Rīgas Medicīnas

institūta starptautiskā ekoloģiskā studentu celtnieku vienī-

ba, kas izcirta krūmus ap pili, priekāpilī un ezera ziemeļ-

rietumu piekrastē.

Rekonstruējamo ēku modeļa un darbarīku kopiju izgatavo-

šana, ēku celtniecība un ainavas veidošana notika šī pārska-

ta autora vadībā un darbu tehniskā uzraudzībā.



J. Asaris

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI RĪGĀ

UN SĀRAJU SENKAPOS

Kultūras pieminekļu pētniecības padome 1933.

gadā veica arheoloģiskās uzraudzības darbus un aizsardzības

izrakumus Rīgā, viesnīcas "Rīga" kafejnīcas būvobjektā Ļe-
ņina un Vaļņu ielas stūrī (2. grupas 1.-3« gruntsgabals).

Rokot kafejnīcas būvbedri, zem 2. pasaules kara laikā

nopostīto ēku pagrabiem uzraudzības darbu gaitā tika konsta-

tēts daļēji traucēts kultūrslānis, kas stiepās 4-4,5 m dzi-

ļumā. Kultūrslānī iegūtie atradumi (glazētie krāsns podiņi,
trauku lauskas, ādas apavu fragmenti) datējami pārsvarā ar

17- gs.

Arheoloģiski tika izpētīta 51 m liela teritorija
2. grupas 1. un 2. gruntsgabalā, kur zem kara laikā nopostī-
to ēku pagrabiem 2,15-2,55 m dziļumā tika konstatēts 1,7-

---1,35 m biezs kultūrslānis, kurā bija daudz javas, ķieģeļu
un akmens āķembu.

Arheoloģiskajos izrakumos un uzraudzības darbos kopumā

iegūtas 1316 māla un akmensmasas keramikas trauku lauskas,

192 krāsns podiņu fragmenti, 44 ādas apavi un to fragmenti.

Starp 25 atrastajām senlietām jāatzīmē kaula stils (5. att-:

1), mucas krāna bronzas aizbāznis (5. att.: 2), bronzas ka-

rote (5. att.: 3), mucas krāni
- misiņa (5. att.: 4) un

bronzas.

No izrakumu laukumā atsegtajām konstrukcijām minamas

vienīgi karā nopostīto ēku mūrētās pamatu pēdas un kādas se-

nāk celtas ēkas pamatu pāļi, kas tika atsegti 2,3-2,6 m dzi-

ļumā. Tie iedzīti neregulārās paralēlās rindās, pa trim vai

četriem pāļiem rindā ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virzie-

nā. Pāļi darināti, nosmailinot baļķus ap 40 cm), un to

garums - 2,3-2,5 m. Ēka varētu būt celta 17.gs. beigās vai

18.gs. sākumā pēc vēstures avotos minētā 1689. gada uguns-

grēka, kas nopostīja iekāvaļņu teritorijā (Binnenwall) eso-

äo t«s. Jaunās pilsētas daļu. Arī vairākums atrasto senlie-
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tu un krāsns podiņu attiecināmi uz 16.gs. vidu - 17'gs., kaa

apliecina vāstures avotu ziņas par to, ka t.s. Jaunā pilsē-

tas daļa izveidojusies 16.-17« gs»

1999. gadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības

inspekcija veica arheoloģiskos aizsardzības izrakumus melio-

rācijas un lauksaimnieciskās apstrādes rezultātā postītajos

Sāraju senkapos (Talsu raj. Lībagu c).

Kapulauks atrodas Rīgas - Ventspils šosejas labajā pu-

sē ap 200 m uz ziemeļrietumiem no Sāraju mājām. Tas ierī-

kots paaugstinātā lauka stūrī, kura augstākā daļa noņemta
2

meliorācijas darbu gaitā. Izpētīta 352 m liela platība sen-

kapu ziemeļu daļā, atsegti 12 apbedījumi, iegūta 421 senlie-

ta .

Jau pirms izrakumu sākuma pēc atsevišķiem agrāk iegūta-

jiem savrupatradumiem, kuri glabājas Talsu novadpētniecības

un mākslas muzejā, bija zināms, ka šeit atrodas vēlā dzelzs

laikmeta kuršu ugunskapi.

Kapa bedres senkapos lielākoties garenas, orientētas

ziemeļaustrumu - dienvidrietumu vai ziemeļrietumu - dienvid-

-2
austruma virziena un aizņem 1,2-3 m lielus laukumus. Konsta^

tētaa arī divas lielākas, gandrīz kvadrātiskas kape bedres

2
(1., 12. kaps), kuru platība sasniedz 5.3-5,9 m •

Kalcinēti

kauliņi ugunskapos atrasti ļoti reti. Dažos gadījumos miru-

šajam kapā līdzi dotie priekšmeti pirms dedzināšanas salauz-

ti, citos sastopamas arī nededzinātas senlietas.

Mirušo sieviešu (4) kapa piedevās atrasti bronzas vai-

roggredzeni, pakavsaktaa, lentveida aproču, kaklariņķu, va-

žiņu un spirālīāu fragmenti, dzelzs naži, īleni v.c. Vīrie-

āu apbedījumos dominē ieroči (zobeni, āķēpi, cirvji), darba-

rīki (izkaptis) un zirglietas (laužņi, pieāi). No retākiem

atradumiem jāmin 9« ugunskapā atrastā bronzas atsvaru kārbi-

ņa (6. att«: 2) un 1. ugunskapā atrastais antropomorfais

bronzas važturis (6. att.: 1). īpaši atzīmējams 3. uguns-

kapā, kurā miruāajam līdzi dotas piecaa izkaptis, divi uz-

mavas un viena iedzītņa āķēpa, divi cirvji, laužņi un vai-

rākas bronzas rotaslietas (atraats kaklariņķis, pakavsakta,
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divas aproces, divi zoomorfi jostas sadalītāji). Konsta-

tētas arī ugunskapiem raksturīgās dzeramo ragu bronzas apma-

les. Blakus Sai kapa bedrei, tās kājgalī atsegta rituāla (?)

ugunskura bedre. Tā ir ap 1,3 m diametrā, 105 cm dziļa, ar

ieslīpām sienām un līmenisku pamatni, pildīta ar jauktu, og-

lītes saturoSu zemi, kurā senlietas netika atrastas. Kā vī-

rieāu, tā sievieSu apbedījumos sastopami kuršiem raksturīgie

miniatūrpriekSmeti - dzelzs cirvīši, nazīši, bronzas ceļu āā-

līši un vērpjamās vārpstiņas.

1939. gadā Sāraju senkapos izpētītie apbedījumi ir ti-

piski kuršu ugunskapi, kas datējami ar 12.g5.-13«gs• vidu.

M. Atgāzis

PĒTĪJUMI ČUNKĀNU-DREŅĢERU KAPULAUKĀ UN

AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI PLŪDOŅU II APMETNĒ

1933. un 1939' gadā Vēstures institūta ekspe-

dīcija, kuru finansēja kolhozi "Code" un "Bauska", turpināja

izrakumus Cunkānu-Drengeru kapulaukā.

Mēmeles labā krasta 2. terasē 40 m platā joslā trijos

laukumos (4.
a

,
4.

b

,
4.

c
) tika atsegts posms starp 1937' g«

pētīto 3«° un 1934. g. pētīto 2.
a

laukumu. No 113 apbedīju-

miem (232.-344. kaps), kas tika atklāti 765 m platībā, 102

kapi atsegti minētajos trīs laukumos. Vairākās kapulauka vie>

tās bija nepiecieāams veikt aizsardzības izrakumus: 1933. g.

pavasarī ceļa vietā, kas agrāk savienoja Dreņgeru un Cunkānu

mājas, tika izrakta 1 m plata gāzesvada tranSeja. Kapa bedru

profili un izbērtajā zemē atrastās senlietas liecināja, ka

vismaz 126 m garumā ir pārrakta kapulauka vēl nepētītā daļa.

Seit, piemērot vēl 4 paplašinājumus, atsegti 11 apbedījumi.

Noskaidrots, ka Mēmeles labā krasta 2. terasē kapi iz-

vietoti vismaz 170 m garā joslā. Atsegtajā vienlaidu platībā

(33x40 m) izsekojamas 12 apbedījumu rindas. No tām 1933.-

-1939. g. izrakumos pētītas desmit rindas (2.-10., B.
a

). Šīs

rindas ir taisnas, blīvas, izvietotas līdztekus. Attālums
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starp rindām 0,5-3 m. Kapulauka 2. teraaā paplašināts virzie-

nā no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem. 2.-6. rinda at-

tiecas uz S.-9»ga.; 7«-Ю. rinda datējama ar laiku no 9«gs.

beigām līdz 11.ga. aākumam. Konstatēta, ka 5- rindā ierakti

divi 11.ga. pēcapbedījumi, daļēji pārsedzot aenākoa kapus.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pētījumiem vairāk pārstā-

vēts 10.-11.gs.

Apbedījumi pieder līc.zenajiem skeletkapiem. Kapa bedres

parasti izvietotas paralēli, ievērojot regularitāti, kas pa-

nākta, līdzās bedres stūriem noliekot akmeņus. Reizēm galv-

gali (retāk - kājgali) sedz akmeņu sakrāvumi. Apbedījumu dzi-

ļums nepārsniedz 90 cm.

No 113 apbedījumiem, spriežot pēc antropoloģiskā mate-

riāla un kapa piedevām, 3B pieder vīriešiem, 43 - sievietēm,

9 - bērniem. Samērā lielais nenosakāmo apbedījumu skaits

(23) izskaidrojams ar te veiktajiem būvdarbiem. Neskarti vai

būtiski nepostīti bija 12 kapi, tātad tikai katrs desmitais

kaps •

Orientācijā dominē ZR vai tam pretējais virziena: 4.

laukumā azimuts svārstās no 309° līdz 341° un no 133° līdz

164°. Izņēmums - šķērsvirzienā ieraktais 294. kaps. Kapulau-

ka rietumu un austrumu daļā, gāzesvada tranšejā atraktajiem

kapiem,atšķirība lielāka - no 297° līdz 355° un no 121° līdz

135°.

2.-6. rindā vīrieši guldīti ar galvām ZR virzienā, iz-

ņemot vienu - 243. kapu. Arī iepriekšējo gadu izrakumos šajās

rindās konstatēti abi virzieni. Orientācijas principa maiņas

un nekonsekvences cēloņi nav izdibināti. Piemēram, 7» rindā

342. dubultkapā apbedītam 20-25 g.v. vīrietim, kas orientēts

ar galvu ZR virzienā, līdzi dots kaklariņķis, divi nelieli

šķēpi, uzmavas kalts un šaurasmens cirvis. Līdzās, tikai pre-

tējā virzienā, guldīta 13-15 g.v. meitene ar kreļļu, kauri un

bronzas spirālīšu rotu. Blakus, 341. kapa bedrē 50-55 g«v.

vīrieša apbedījums orientēts ar galvu DA virzienā. 3.
a

-11.

rindā vīrieši guldīti ar galvu DA virzienā. Vienā gadījumā

(240. kaps) šādi orientēta arī sieviete. DA orientācijas no-
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stiprināšanās vīriešiem un pretējas orientācijas nostiprinā-

šanās sievietēm notikusi 9» un 10.gs. mijā. Sajā laikā lī-

dzās masīvam eiropeīdam dolihokrānam āaursejainam tipam

(Cunkānos-Dreņgeros dominē З.-9-gsO parādās platsejainais

antropoloģiskais tips, kura klātbūtni antropologi saista ar

latgaļiem radniecīgu cilāu ieplūāanu. Pēc lietuviešu zināt-

nieka I.Naiņa metodikas G.Gerhards noteica, ka S.-11.gs.

iedzīvotāji āeit bijuši liela auguma - vīrieši vidēji 174

cm, sievietes - 161 cm garas.

legūtas 739 senlietas. Vīriešu kapos līdzi doti cirvji,

uzmavas kalti, šķēpi, kaujas naži, jostas, retos gadījumos

dzeramie ragi, svariņi un atsvariņi. Sievieti kapā pavada

sirpjveida nazis, īlens un kaplis. Retumis vīriešu un sie-

viešu kapos sastop slēdzenes. Rotas pārstāv vainagi, kakla-

riņķi, kaklarotas un apģērbā iestrādātais greznojums. Atras-

tas arī aproces, gredzeni, rotadatas, stopa saktas, pakav-

saktas un plāksnessaktas.

No atrastajiem 22 cirvjiem 17 ir āaurasmens, 5 - plat-

asmens. Cirvji kapā novietoti labajā (17 gadījumi) vai krei-

sajā pusē (3) posmā no pleca līdz kājas pēdai. Novērots, ka

З.-9'gs. kapos cirvis parasti likts tuvāk galvgalim ar kātu

pret kājgali. 10. rindas 313« kapā atrasts platasmens cir-

vis, kura kāts apvīts ar bronzas lenti. Sādi kāti atrasti

tikai latgaļu un sēļu zemēs un raksturīgi āaurasmens cirvjiem

No 32 šķēpa galiem 26 piederēja uzmavas šķēpiem, 6 -

iedzītņa šķēpiem. Tāpat kā citos zemgaļu kapulaukos, šķēpi

kapā likti tikai pie galvas. 14 gadījumos tie novietoti la-

bajā pusē, 6 - kreisajā. Viens šķēps līdzi dots 14 gadījumos,

divi - 5» bet pieci - vienā gadījumā. 3.-9«gs. un 10.gs. sā-

kumā Zemgalē divi šķēpi kapā ir parasta parādība, retāk sa-

stopams viens šķēps. 2. rindā 334« kapā (B.gs.) apbedīts

55-60 g.v. vīrietis, kurā orientēts ar galvu uz ZR (azimuts

324°), labajā pusē pie galvas - lapasveida uzmavas āķēpa

gals, labā elkoņa rajonā - āaurasmens cirvis, līdzās labajam

augšstilbam -
īsais platais kaujas nazis, uz krūtīm bronzas

trīsstūradata ar mazu galvu un apaļīgām pogaļām. 7« rindā
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250. kapā, kurā datējama aptuveni ar 900. gadu, apbedīta

35-40 g.v. vīrietia, kaa guldīta ar galvu uz ZR (azimuta

327°), tam kreisajā pusē pie galvas - uzmavas āķēpa gala ar

rombveida lapu (7« att.: 13)» Tā ir maza, āim laikposmam

netipiska forma. Kaulu mērījumi liecina par liela auguma

(177 cm) slaidu indivīdu. Aplūkojot galvaskausu, konstatēja,

ka āis vīrietis ir pārcietis trepanāciju. Jādomā, ka āķēpu

skaitu vai to iztrūkumu S.-9«gs. un daļēji 10.gs. kapos no-

teicis nevien apbedītā materiālais un sociālais stāvoklis,

bet arī fiziskais stāvoklis un vecums.

4. rindā 241. kapā apbedīts 35-40 g.v. vīrietia, kura

auguma 170 cm. Orientācija - ar galvu uz ZR (azimuta 320°).

Vīrietim bijuai apirālītēm un cilindriņiem rotāta cepure,

bronzas kaklariņķis ar cilpu un kāāu galiem un nevienmērī-

gi tordētu, vidusdaļā rombiaku loku; uz krūtīm bronzaa sto-

pa sakta ar magoņpogaļu galiem (3. att.: 2), uz kreisās ro-

kaa, kaa pacelta pret zodu - karavīra aproce (3. att.: 3)»

vidukļa rajonā - bronzaa joatassprādze un jostas gala apka-

lums. Labā pleca rajonā - āaurasmens cirvis, kreisajā pusē

līdzās galvai novietoti pieci 23-30,5 cm gari lapasveida uz-

mavas āķēpa gali (viens no tiem 3. att.: 1). Slīpi pāri augā-

stilbiem - īsais platais kaujas nazis. Pēc Cunkānu-Dreņgeru

209« kapa āis ir otrais gadījums Latvijā, kad kapā līdzi

dota tik liels āķēpu akaita. Šķiet, ka 241. kapā apbedīts

izcila karavīrs, tādēļ par nejauāu nevar uzskatīt 241. kapa

galvgalim it kā piekļauto 294. kapu, kurā situēts āķērsām

rindstarpā un kurā guldīta ap 30 g.v. neliela auguma (154cm)

sieviete, kas orientēta ar galvu uz DR (azimuts 233°).

Viņai līdzi dots sirpjveida nazis, īlens un divas trīsstūr-

adatas ar mazām, ovāla griezuma pogaļām. Šādas rotadatas pa-

rasti datē ar 3.gs. Karavīra aproce, kas atrasta 241. kapā un

pēc J.Daigas klaaifikācijaa (1974) atbilat I, t.i., senāka-

jam tipam un attiecas uz laiku ap 300. gadu, rāda, ka āie

kapi ir hronoloģiski tuvi.

Kopā 10.gs. beigām un 11.gs. zemgaļu kareivi kapā pa-

vada tikai viens āķēps. 9« rindā viens otram līdzās ierakti
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4 kapi - visi ar galvām uz DA (310. un 311« kapā āķēps likta

labajā pusē pie galvaa, 307« un 314. kapā - kreiaajā puaē),

trīs no tiem ir uzmavaa āķēpi ar lancetveida lapu, bet 307-

-kapā guldītajam vīrietim, kura auguma 173 cm, līdzi dots

āķēps, kas pēc J.Petersens klasifikācijas (1919) tuvs "X"

tipam; atšķirība tikai tā, ka 307. kapā atrastajam šķēpam

uzmavas kakliņā ir ar 6 gredzenveida profilējumiem (7* att.:

13). Garuma ziņā (60,3 cm) tas maz atpaliek no garākā Latvi-

jā uzietā āķēpa gala (60,5 cm), kurā atrasts Salaspils Lauk-

akolas 223. kapā (A.Zariņas izrakumi 1969» g»)» Retums ir

arī savrupi atraataia āķēpa gala, kuram pret amaili atiepta

rombveida lapa, uzmava ar āķēraīāiem un ar audrabā inkruatē-

tu pakāpju ornamentu (3. att«: 9)« Sāda rotājuma (tikai lan-

cetveida āķēpa galam) ir Laukskolas 2. kapā (V.Gintera izra-

kumi 1936« g.) atrastajam eksemplāram. Līdzīgs āķēpa gals,

tikai ar atāķirīgu ornamentu, zināma Gotlandē. Cunkānu-Dreņ-

geru āķēpa gala lapai A.Anteina konstatēja vienkārāāko da-

maacējuma veidu.

Trijoa kapoa līdzi doti svariņi. Tāpat kā daudzi kapi,

arī āie trīa ir mantraču postīti, tādēļ apzināta tikai daļa

inventāra. 311« kapā apbedītajam cepure rotāta ar vītu bron-

zaa stiepli un riņķīāiem. Galvgalī - bronzas svariņi un 7

atsvariņi. Kausiņu 6 6,0 cm, to iekārāanai izmantota nātna

aukliņa. Kausiņu rotājums līdzīgs Birkas kapulauka (Zviedri-

ja) 644. kapā atrasto svariņu rotājumam. 5» rindā, vēlāk

ieraktajā 339« kapā svariņi (7. att-: 11; kauaiņu /5 6,3 cm)

atraati kopā ar cilindriako slēdzeni (7• att«: 12). 10. rin-

das 309' kapa inventārā ir svariņi (kausiņu /5 7,6 cm), at-

svariņā un priekāmets, kuram daudzskaldņu krelles veids

(7* att.: 15-17), masīva bronzas pakavsakta ar magoņpogaļu

galiem (7» att»: 14), dzelzs platasmens cirvis un jostas

piederumi•

Jostas piederumi S.-9«gs. un 10»gs« sākuma kapos sasto-

pami reti. 7» rindas 242. kapā, kurā, jādomā, apbedīts zēns,

atrada jostu, kas rotāta ar divās rindās izvietotām pussfē-

riskām podziņām (7« att.: 3). Pie jostas bija miniatūrs
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īaaia platais kaujas nazis, kāds sastopams līdz 10.gs. sāku-

mam. Labi saglabājuāos īso āauro kaujas nazi ar bronzas

stiepli aptītu spalu un ažūru bronzas maksts aptveri (tā sud-

rabota) atrada 3. rindas 320« kapā. Interesanti, ka āmī

kapā atrasta arī bronzas pincete.

10.gs. beigu un 11.gs. vīrieāu kapos bieži sastopamas

joataa, kas greznotas ar taisnstūrveida apkalumiem. Pie jos-

tas piekārti puāķi (tos veido uz ādas sloksnītēm uzvērtas

bronzas spirāles); bārkstis noslēdz skaldņotu pogaļu

(7« att.: 9) vai pincetveida apkalumi. 3. rindas 315» kapā

pirmoreiz Zemgalē atrasta āaura (6 mm) pīta sudraba brokāta

lente (3. att.: 7), kas greznojusi vīrieāa cepuri. Divos ka-

pos - 3. rindas 233« kapā (3. att«: 6) un 9» rindas 307« ka-

pā atrasti lāča zobi.

Diviem kareivjiem - S.
a

rindas 329« un 9« rindas ЗЮ.

kapā konstatēts labi saeudzis apakāstilba lielā kaula lū-

zums •

legūtas 34 rotadatas. No tām 3 ir trīsstūradatas, 12 -

riņķadatas, 9 - krustadatas, 5 - spieķadatas. Trīsstūradatas

attiecas tikai uz S.-9.gs. Riņķadatas (7« att.: 10) lietotas

līdz 10.gs. Sākot ar 10.gs. beigām iecienītas ir krustadatas

ar plakanām apaļām ripām, ko klāj sudraba platējums (7» att>:

1). 9» rindas 293. kapā guldīta maza meitenīte (kapa bedres

garums 94 cm) ar spirālīāu vainadziņu, dzintara krellēm,

2 kaklariņķiem ar kruķa galiem, 2 spirālaprocēm un gredze-

niem. Kapā liktas divas nule aprakstītā tipa krustadatas,

kas savienotas ar važiņu. Tās paāas rindas 316. kapā analo-

ģiskas krustadatas ir līdzi dotas pieauguāai sievietei, taču

ar važturiem un važiņām trīs rindās (7« att.: 1). Sajā kapā

līdzi doti arī trīs kaklariņķi ar kruķa un seglu galiem.

Vienlaicīgi izplatās lietoāanā ērtākās plāksnessaktas

un pakavsaktas. Bagātīgā, bet stipri pārjauktā 277« kapā re-

dzam vienkopus 3 plāksnessaktu veidus: stopa āķērāuaaktu

(7. att«: 7), ažūru riteņsaktu (7« att.: 6), ažūru iegarenu

saktu ar pinuma rotājumu (7« att.: 3)« Kapā atrasts arī vai-

nags ar "T" griezuma starplocekļiem un jumtveida piekariņiem

(7« att.: 4, 2). Vainadziņa piestiprināšanai lietotas mazās
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pakavsaktas (7' att.: 5)«

Zemgaļu apģērba rotājumā bronzaa apirālīāu, cilindri-

ņu un alvas uzāuvju (B. att.: 5) lietojuma diezgan atturīga.

5» rindas 290. kapā apakāstilbus pārklāj villaine (vai

priekāauts), kuras virsmu sedzis rombveida bronzas piekari-

ņu klāsts (8. att.: 3), kādu pazīstam Lietuvā. Kaimiņu ie-

tekme pieaug 10.-11.gs. mijā.

10. rindas 324. kapā, kurā orientēts ar galvu uz ZR

(azimuts 332°), apbedīta 5-6 g«v. meitene. Kapā līdzi doti

2 apirālgredzeni un dzelzs nazis ar bronzu apkaltā makstī.

Pie katra pleca pa bronzas trīsspārnu saktai ar alvotu vir-

smu un dzelža adatu (3. att.: 4). Sāda rota ir izplatīta

Skandināvijā, kas tur pazīstama ar trīsgalu, trīslapu vai

āboliņlapas saktas nosaukumu. Paleobotāniķis A.Rasiņā āo

saktu iesaka salīdzināt ar trīslēveru vai trīsdaivu lapu.

Sakta pieder J.Petersens (1923) 90. tipam. Tam raksturīgs

seviāķi stilizēts spirāļu ornaments ar trīsdaļīgu pinumu

saktas izceltajā vidusdaļā. Mūsu atradumam ļoti tuvas para-

lēles ar Birkas kapulauka saktām. Abas 324. kapa saktas at-

lietas vienā akmens veidnē vai ari veidzemes formā pēc vie-

na modeļa. 90. tipa saktu koncentrācija Dienvidzviedrijas

un Viduszviedrijas austrumu daļā ļauj tā izcelsmi saistīt

ar āo ievērojamo tirdzniecības un amatniecības centru

(T.Capelle, l963; 8.Hardh,1934). Krievzemē līdz āim zināmas

četras 90. tipa saktas, kuras pieder 10.gs. beigām - 11.gs.

sākumam (В.Дедюхина, 1967).

Plūdoņu II apmetne atrodas Mežotnes с (agrāk Codes

pagasta Jumpravmuižā) Plūdoņu māju zemē, ap 20Ü m uz austru-

miem no V.Sintera 1933« g» pētītās Plūdoņu apmetnes. Plūdo-

ņu II apmetne, kas atrodas Mežotnes selekcijas izmēģinājumu

aaimniecībaa ābeļdārzā, atklāta jau 1973. g., pārbaudot

agroķīmiķa H.Mangeļa ziņojumu. Kultūralānia 40 cm bieza,

aizņem 130x70 m platību. Seit uzaākta individuālā apbūve.

A.Pūriņa gruntagabalā tika atsegts pavards, kas 4Ü cm iedzi-

ļināts pamatzemē. Atrasta bezripas apmestā keramika, dzīv-

nieku kauli, māla apmetumi, sārņi. Nepiecieāami plaāāki aiz-
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sardzības izrakumi, kaa ļautu noskaidrot, kādiem m.ē". I.g.t.

gadsimtiem Plūdoņu II apmetne pieder.

V. Bebre

17.—18.GS. ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU

ATRADUMI RĪGĀ

1939» gadā Vēstures institūta Rīgas arheolo-

ģiskā ekspedīcija, izdarot izrakumus Daugavas ielā, ieguva

bagātīgu 17«-13.g3. senlietu klāstu» Pētījumi tika veikti

aizbērtās Rīdziņas upes gultnes vietā. Kultūrslāni āeit vei-

doja mitra aizbēruma grunts, kurā senlietas saglabājušās re-

latīvi labi.

Vislielāko atradumu klāstu (pāri par 2300 vienībām) vei-

do dažādi ādas izstrādājumi - apavu fragmenti, cimdi, pirks-

tainis, dunču un zobenu makstis, jostas, maki, grāmatas ap-

vāks un citi priekšmeti.

Lielākā daļa ādas izstrādājumu - vairāk nekā 2000 vienī-

bu
- ir dažādi apavu fragmenti» No tiem apmēram 30 ir rekons-

truējami apavi, pārējie ir iziruso apavu fragmenti un 137 at-

griezumi• Pēc arheoloģijā izstrādātās ādas apavu klasifikāci-

jas visus Daugavas ielā iegūtos atradumus var iedalīt vien-

detaļapavos (pastalās) un detaļapavos (kurpēs). Savukārt pēo

virsas izveidojuma un zoles formas detaļapavus var iedalīt

trijās grupās: 1) kurpes ar smailu purngalu (9«
Э

att»: 4);

2) kurpes ar noapaļotu purngalu (9«
a

att.: 3); 3) kurpes ar

nošķeltu purngalu (9»
a

att.: 2).

Visu trīs veidu detaļapaviem virsa veidota no dziļas gal-

viņas, kas apņem kājas priekšpusi, un no vienas vai divām aiz-

mugures detaļām. Aizmugures daļa var būt piegriezta kā no vie-

na četrstūraina ādas gabala, kura gali sāno3 savienoti ar gal-

viņu, tā arī no divām detaļām, kas sašūtas virs papēža. Apa-

viem zināmu stingrību un izturību piešķīra virsas iekšējās

detaļas, kas pēc formas atbilst ārējām detaļām.

Kurpju apakša sastāv no vairākām zoļu kārtām un vidēji
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augsta papēža, kas veidots no ādas vai koka. Lai apavs valkā-

jot neizlocītos, tam starp pazoli un saistzoli tika liktas ko-

ka vai bērza tāss starplikas.

Kā liecina arheoloģiskais materiāls, 17'-18.gs. visvairāk

valkātas kurpes ar smailu purngalu, siksniņām sānos un vidēji

augstu koka papēdi, kas apvilkts ar ādu. Kopumā Daugavas ielas

objektā atrastas 353 smailpurngalu zoles, 52 koka papēži, 96

kurpju galviņas un 96 aizmugures daļas.

Kurpēm ar noapaļotu purngalu atbilst 175 zoles, 159 gal-

viņas un ādas papēži, kas darināti no daudzām četrstūrainas

formas ādas sloksnītēm un savā starpā sastiprinātas ar koka

tapiņām (Špeilēm), kā arī ar vidū izdurtu dzelzs naglu. Pavi-
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sam atrasti 120 āādi papēži un 230 ādas sloksnītes. Jāatzīmē,

ka āādi ādas papēži bijuāi arī kurpēm ar noāķeltu purngalu.

Treāajam kurpju veidam - ar noāķeitu purngalu - atbilst

175 zoles, 159 galviņas, kā arī tikko minētie ādas papēži. Kā

uzskata apģērba pētnieki, kurpes ar noāķeitu purngalu un vidē-

ji augstu ādas papēdi Eiropā parādījās 17»gs. vidū, un tās ir

valkājuāi vīrieāi.

Visu trīs veidu kurpēm tieāu analogu arheoloģiskajā mate-

riālā pagaidām nav. Salīdzinot 17«-1S.gs. Rīgas apavu formas ar

ilustratīvajiem materiāliem, varam konstatēt, ka pēc fasona tie

atbilst modes stiliem, kas dominēja Eiropā 17»-13. gadsimtā.

Viens no vissenākajiem apavu veidiem Latvijas teritorijā
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ir pastalas, kas zināmas jau kopā 11. gadsimta. 1939« g« izra-

kumos Daugavas ielā ir iegūti 9 āāda veida apavi. Visi atradu-

mi ir viena tipa - t.s. vienkārāās pastalas, kas darinātas no

Četrstūraina ādas gabala, kura malās izdarīti iegareni iegrie-

zumi saites ievērāanai un pēc tam apava savilkāanai un atipri-

nāāanai uz kājas (9»
a

att.: 1).

Tāda paāa tipa pastalas, kas attiecas galvenokārt uz 16.-

-17.g5., ir konstatētas Viļņas, kā arī daudzu senkrievu pilsē-

tu - Novgorodas, Pleskavas, Lādogas, Maskavas arheoloģiskajos

materiālos. Tas ļauj secināt, ka pastalas - viens no senākajiem

un izgatavoāanas tehnoloģijas ziņā viens no vienkārāākajiem

apavu veidiem - ir bijuāas teritoriāli un hronoloģiski plaši iz-

platītas kā baltu, tā arī slāvu tautās. Rīgas izrakumos iegū-

to pastalu skaits ir neliels salīdzinājumā ar kurpēm. Tas,

iespējams, liecina, ka pastalas ir bijuāas vai nu nabadzīgo

iedzīvotāju, vai arī pilsētā ienākušo zemnieku apavs.

1939. gadā Daugavas ielā iegūtais izrakumu materiāls

sniedz ieskatu arī par daudziem citiem sadzīvē izmantotiem

ādas priekšmetiem. Jāatzīmē trīs dunču un četras zobenu maks-

tis. Daļa no šiem darinājumiem ir ornamentēti ar ģeometrisku

rakstu, kas ievilkts ar karstu velci (9« att.: 3)»

Apģērba sajošanai un dažādu priekšmetu (atslēgu, maku,

makstu v.c) piekāršanai viduslaikos diezgan plaši izmantoja

ādas jostas. Daugavas ielā ir atrastas 3 dažāda lieluma un

biezuma jostas. Trīs no tām rotātas, izmantojot atšķirīgus

tehnoloģiskos paņēmienus.

Latvijas klimatiskajos apstākļos nepieciešama apģērba

sastāvdaļa bija cimdi. Kopumā ir iegūti 9 ādas cimdi un viens

pirkstainis (9»
a

att.: 5, 6).

Samērā rets atradums ir somiņa (9<Э att.: 3), ar karstu

spiedogu ornamentētais ādas futlāris (9«
b

att.: 2), tabakas

maks (?) ar auduma oderi (9«
a

att.: 7)»

Viens no interesantākajiem ādas izstrādājumiem ir orna-

mentētais grāmatas aizmugures vāka ādas apvalks. Senlietu vi-

dū ir arī izstrādājumi, kas izmantoti apģērba vai citu priekš-

metu rotāšanai (9« att.: 4).

Daugavas ielā iegūto ādas senlietu izvērtējums paplašina
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priekšstatu par Rīgā ražoto izstrādājumu sortimenta daudzvei

dību un āīs amatniecības nozares attīstības līmeni 17.-13.

gadsimtā.

V. Bebre, А . Caune

ARHEOLOĢISKIE P ĒTĪJUMI AIZBĒRTAJĀ RĪDZIŅAS

GULTNĒ, DAUGAVAS IELĀ 33

1989» gadā no 1. jūnija līdz 28. augustam

Vēstures institūta Rīgas arheoloģiskās ekspedīcijas otrā

2
grupa veica pētījumus 272 m lielā laukumā aizbērtās Rīgas

upes (Rīdziņas) gultnes vietā Daugavas un Minsterejas ielas

stūrī (3« grupas 51' un 52» gruntsgabals).

Pētījumu objekts atradās netālu no Rīdziņas kādreizējās

ietekas Daugavā. Līdz pat 1710. g. šis upes posms vēl bijis

kuģojams - Ziemeļu kara laikā, Pētera I karaspēkam aplencot

Rīgu, Rīdziņas grīvā zemes nocietinājumu vaļņu iekāpušā

slēpušās pilsētnieku laivas un upes kuģi. Divdesmit gadus

vēlāk Rīdziņas lejtece jau bija daļēji aizbērta. Tās gultnes

vidū 1733* gsdā ierīkots āaurs kanāls notekūdeņu novadīāanai

Daugavā. gadā virs aizbērtās upes gultnes uz t-s. "Rī-

dziņas gruntsgabalu pie Kārļa vārtiem" tiek pārcelta Jura

patversme. Tā atradusies Daugavas ielā, blakus 1939« gada

pētījumu vietai.

Izrakumu laukumā vairāk nekā 5 m biezo kultūrslāni vei-

doja divi atšķirīgi horizonti. Virsējā - 2-2,5 m biezā

grunts kārta sastāvēja no būvgružiem, kas radušies, pēdējā

kara laikā aagraujot šeit atrodošās ēkas un aizberot to pa-

grabus. Virsējo slāni visā laukuma platībā noraka ar ekska-

vatoru. Apakšējo grunts kārtu, kas bagātīgi saturēja orga-

niskās vielas, veidoja Rīdziņas eizbērums. Atrokot aizbērto

upi, tika atsegti divi dažādoa laika periodos celti labā

krasta nostiprinājumi un daļēji arī upes gultne. Pie krast-

malas izrakumu gaitā tika aasniegta pamatzeme, kas atradās

apmēram 5 m zem tagadējā ielas līmeņa. Tālāk upes vidū strau-

ji pieplūstošais gruntsūdens nedeva iespēju izsmelt visu
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aizbēruma alāni un konstatēt Sājā vietā upea maksimālo dzi-

ļumu.

Senākie kraata nostiprinājumi atradāa 5»4 m attālumā

no Minaterejas ielaa būvlaidu līnijaa, 3 m zem tagadējā ze-

mes virsmas līmeņa. Nostiprinājumi ierīkoti Rīdziņas gultnē,

kur tāa dziļuma bijia ap 1,5m. Piekraates josla starp jaun-

ierīkotajiem nostiprinājumiem un aenāko kraatu aizbērta ar

pilsētas būvgružiem un atkritumiem, tā paaugstinot krastma-

lu apmēram par vienu metru virs vidējā ūdens līmeņa. Krasta

nostiprinājumiem ir šāda konstrukcija (ю.
а

att.: 1). Septi-

ņi 25-30 cm resni baļķi, guldīti cita vira cita, veido ap

2 m augstu guļbaļķu aienu. Upes pusē tās priekšā ik pa

1,5 m iedzīti pāļi (/5 30-40 cm). Krasta pusē uzbēruma slā-

ni nostiprina baļķu siena ar īpašiem ap 3 m gariem enkurko-

kiem. Viens enkurkoka gals iestiprināts guļbaļķu sienā, bet

otra atrodaa uzbēruma gruntī. Guļbaļķi aavstarpēji savieno-

ti ar īpašiem ieliktņiem, kaa ievietoti vertikāli izkaltās,

diviem vai trīs baļķiem cauri ejošās ligzdās. Pēc senlietām

un keramikas lauskām, kaa atraataa aizbēruma slānī, āo

krastmalu varētu datēt ar 15«-16.gs. lespējams, ka krasta

nostiprinājumi būvēti 16.gs. otrajā pusē - laikā, kad pāri

Rīdziņas grīvai valni izveidoja (156?. g«) lokveida velvi,

t.s. ostas vārtus.

Nākošie krasta nostiprinājumi atrodas apmēram 1,5 ш tā-

lāk no pirmajiem upes pusē. Sai laikā krastmala paaugstināta

apmēram par pusmetru. Jaunos krasta nostiprinājumus veido

divas vertikālas planku sienas, kaa atrodas 55-60 cm attālu-

mā viena no otras (10.
a

att.: 2). Plankas upea pusē notur

priedes pāļi (/5 30-40 cm), kas iedzīti ik pa 1,5 m. Plankas

pienaglotas pie pāļiem ar lielām, kalēja kaltām naglām.

Krastmalas augstums upes pusē ir ap 2,9 m. Sprauga starp

planku sienām aizpildīta ar akmeņainiem būvgružiem, bet jos-

la starp senākajiem un jaunierīkotajiem krasta nostiprinā-

jumiem - ar organiskām vielām jauktu tumšu zemi.

Sajā aizbēruma slānī atrastas vairākas nelielu holan-

diešu pīpīšu galviņas, kas raksturīgas 17.ga. Spriežot pēc
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a

att.
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šiem atradumiem, otrā krastmala, iespējama, būvēta 17«gs.

vidū.

Lielākā izrakumu laukuma daļa atradās tieāi aizbērtās

upes gultnes vietā. Tajā atsedzās daudzi dažādos laikos ie-

dzīti koka pāļi, kas kalpojuši vēlāko ēku pamatu balstīša-

nai. Paši senākie pāļi, kas varētu būt no 13.gs. pirmajā pu-

sē celtajām ēkām, izdzīti cauri visam aizbēruma slānim līdz

pamatzemei. Vēlāko ēku pamatu pāļi visā garumā dažādos dzi-

ļumos atrodas aizbēruma slānī.

Norokot organiskās vielas saturošo Rīdziņas aizbēruma

slāni, iegūts zinātniskais materiāls, kaa sastāv no 367 sen-

lietu reģistrācijas vienībām. legūts arī daudz masveida at-

radumu - vairāk nekā 3500 holandiešu pīpīšu fragmentu, pāri

par 2300 dažādu ādas izstrādājumu un apavu daļu, ap 200 au-

dumu paraugu. Savākts vairāk nekā 900 krāsns podiņu fragmen-

tu, ap 6000 māla trauku lausku, dažādi būvmateriālu paraugi

v.c. materiāli.

Upes aizbēruma slānī atrastās senlietas attiecas galve-

nokārt uz 17.gs. beigām-IS.gs. pirmo pusi, t.i., uz laiku,

kad Rīdziņa tika intensīvi aizbērta. Atradumi lielākoties

ir vienkāršo pilsētnieku ikdienas sadzīves priekšmeti. Vai-

rākums priekšmetu ir dažādi koka izstrādājumu fragmenti -

mucu, spaiņu, toveru, ķipīšu aānu un dibena dēlīši, virpotu

koka bļodu un šķīvju fragmenti, greotas koka karotea, virpo-

ti mēbeļu pildiņi. Sīa grupaa priekšmetu vidū ir reta atra-

dums - vesela koka apainītia, kura sāni pagatavoti, izgrāb-

jot apaļu kluci, bet dibenu veido dēlītis, kaa iestiprināta

izgrebtā tukšā cilindra lejaadaļā.

Intereaanta ir adīto vilnas zeķu un cimdu, diegu kamolu

un šķeterējumu kolekcija. Unikāli ir divi vilnaa dūraiņi,

kas pagatavoti pinuma tehnikā.

Relatīvi maz atrasta metāla un kaula izstrādājumu. No

tiem būtu minami dažādi galda piederumi - karotes, dakšiņas,

naži (10.
b

att.: 3» 4, 5), dzelža piekaramāa slēdzenea

(10.
b

att.: 1), bronzaa uzpirkatenis (10.
b

att.: 13), dzelža

Šķērītes ar rotātu vidusdaļu (10.
b

att-: 3), neliels dzelzs
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urbis ar koka rokturi (10.
b

att. : 7), kaula irbulis (10.
b

att.:
2), spēļu kauliņā (1Ü.

b
att. : 6), jostassprādzes (10..

b
att.:

14). dažādi zāļu trauciņi un pudelītes no stikla vai glazētas

keramikas (10
b

att.: 9, Ю, 11, 12), māla svilpaunieki, vese-

la keramikas matrice krāsns podiņu rotājuma iespieāanai v.c

priekāmeti. Ļoti maz ir rotaslietu, tikai nedaudzas stikla

krelles un kāds baltmetāla gredzens. Upes gultnē izgāztajos

būvgružos atrasts ari daudz būvdetaļu - logu un durvju dzelzs

apkalumi, logu stikliņu svina ietvari un paāi stikliņi. Uni-

kāls ir vizlas loga rūts fragments, kas atrasts 16.gs. krast-

malas uzbēruma slānī. Starp būvgružiem atrastas arī liecības

par kādas akmeņkaļa darbnīcas produkciju - vairāki desmiti da-

žāda lieluma akmens кзlити fragmenti. Daļa fragmentu ir no

diviem manierisma stilā pagatavotiem akmens bareljefiem. Kā

materiāls akmens kalumiem izmantots kaļķakmens, smalkgrau-

dains smilāakmens un t.s. ziepjakmens.

Atrastā senlietu kolekcija ir nozīmīga un vērtīga, jo

muzejos tikpat kā nav etnogrāfiskā materiāla par vienkārāo

pilsētnieku ikdienas dzīvi IS«gs. Arheoloģiskais materiāls,

kas viduslaiku pieminekļos iegūts līdz āim, lielākoties no-

slēdzas ar Ib.-17'ga. Turklāt priekāmeti no organiskā mate-

riāla izrakumos sastopami reti. Atradumi aizbērtajā Rīdziņas

gultnē sniedz papildinājumu trūkstošajam posmam mūsu zināāa-

nās starp 16.gs. arheoloģisko materiālu un 19'gs. etnogrāfis-

ko materiālu pilsētnieku materiālajā kultūrā.



T. Berga

VALMIERAS ARHEOLOĢISKŠS

EKSPEDĪCIJAS DARBS

Latvijas ZA Vēaturea institūta Valraieraa

arheoloģiskā ekspedīcija divu gadu laikā veica pētījumus

Četros objektos - Valmieras mūra pilī, Valmieras senpilaētaa

Tērbataa bastionā, teritorijā blakua "Stārķa ligzdas" bas-

tionam, kā arī Ziloņu un Lāčplēāa ielaa atūrī.

Izrakumi Tērbataa bastionā tika veikti sakarā ar izmai-

ņām L.Paeglea Valata Valmieraa drāmas teātra rekonstrukcijas

projektā. Tērbatas bastions ir Valmieras senpilsētas nocie-

tinājumu sastāvdaļa. Tas izveidots 17«ga. otrajā pusē zvied-

ru valdīšanas laikā. Pirmie izrakumi Tērbatas bastionā tika

veikti autores vadībā 1930. gadā sakarā ar jau toreiz pare-

dzēto teātra rekonstrukciju. Tika izpētīti trīs izrakumu

laukumi, kuru kopplatība 294 m
2, t.i., 2/3 no bastiona (divi

laukumi - ziemeļu un rietumu daļā - palika neapgūti).

1933. gadā atsākot izrakumus, tika konstatēts, ka Tērba-

tas bastiona rietumu daļa, diemžēl, jau stipri postīta, ro-

kot būvbedri un ierīkojot iebraucamo ceļu. Tāpēc seit tika

veikti galvenokārt fiksācijas darbi. Uzbēruma rakstura bija

tāda pats kā pārējā baationa daļā -
tā biezuma vidēji 3-4 m«

Uzbēruma virsējiem alāņiem tika izmantota karā izpostītās

Valmieras senpilsētas kultūrslāņa zeme, kas saturēja lauskas,

dzīvnieku kaulus, senlietas. Uzbēruma vidējiem slāņiem iz-

mantoja granti, kas sajaukta ar melnzemi un akmeņiem. Apak-

šējiem slāņiem virs pašas pamatzemes tika izmantoti lieli

laukakmeņi, ķieģeļu šķembas, jumta kārniņu lauskas. Izrakumi

bastiona ziemeļu daļā, E laukumā, parādīja, ka pret Rātes

upītes nogāzēm uzbērums bija daudz lielāks un sasniedza 5

metrus. Apakšējais akmeņu un ķieģeļu slānis šeit atsedzas

tikai 3,50-4,50 m dziļumā. Atradumu augšējos slāņos bija ļo-

ti maz, jo uzbērumam izmantotais pilsētas kultūrslānis ir

postīts (konstatēti kādas nelielas 18.ga. celtnes pamati).

Kopējā izpētītā platība -60 m 2. Atradumi - dzelzs naži,
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naglas, dzelža veaeria, holandiešu pīpīšu fragmenti; Sigis-

munda 111 1623. gada Lietuvaa dubultdināra• Atrasts daudz

keramikas (616 vienfbaa), pāravarā vāpētaa. Daudz podveidīgo

krāsns podiņu (623), dzīvnieku kaulu (567) atradumu. Tērba-

tas bastionā pašlaik palikusi neskarta tikai neliela šaura

josla gar bastiona ziemeļu un rietumu malu.

1933. gadā ekspedīcija strādāja arī Valmieras senpilsē-

taa teritorijā blakua "Stārķa ligzdas" baationam. kaa atro-

daa Gaujaa augstajā labajā kraatā pie tilta. Izrakumi veikti

aakarā ar šeit paredzēto celtniecību un ailtumtraaea izbūvi.

2
Tika izpētīta siltumtrases tranšejas dienvidu daļa 44 m

platībā. Vidējais kultūrslāņa biezuma - 2,30-2,50 m. Celtņu

paliekas netika konstatētas. Augšējie slāņi attiecas uz 16.-

-17.g5., apakšējie - uz 14.-15»gs. Kultūrslānis vairākās vie-

tās stipri postīts, 20.gs. ierīkojot pilsētas ūdensvada un

notekūdeņu kolektoru. Atrasts daudz senlietu, kas raksturo

Valmieras senpilsētas materiālo kultūru 14.-17«gadsimtā:

dzelzs cirvis, naži, saliekamais nazis ar kaula spalu

(11. att.: 4), cilindriskas formas dzelzs alēdzenea, atslē-

gaa, dzelža iemaukti (11. att.: 1), bronzaa pakavaakta

(11. att.: 2), riņķsakta (11. att.: 5), monētveida pieka-

riņā (11. att.: 3)» vērpjamāa vārpstas skriemelis (11. att.:

3), galodiņas fragments (11. att.: 7)» kā arī kaula rakstām-

rīka - stils (11. att.: 6). Par karadarbību liecināja arba-

leta detaļas, lielgabala lodes. Keramika atrasta samērā maz -

253 lauskas. No tām lielākā daļa - rupja ripas keramika

(160), kas uzieta apakšējos alāņos. Atrasta ļoti daudz dzīv-

nieku kaulu (2015 vienības). Apakšējos slāņos īpaši daudz

bija ragu un galvaskausu fragmentu. Jāatzīmē, ka teritorijā,

kas atrodas blakus "Stārķa ligzdas" bastionam, atrastas pa-

gaidām vissenākās liecības par Valmieras senpilsētas pirms-

sākumiem. 1990. gadā paredzēts izrakumus turpināt.

1939. gadā Valmieras ekspedīcija veica izrakumus arī

Ziloņu un Lāčplēša ielas stūrī sakarā ar paredzēto sūkņu

stacijas celtniecību teātra vajadzībām. Izrakumu laukums at-

rodas Dzirnavu ezeriņa krastā netālu no kādreizējiem senpil-
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aētas Tērbatas vārtiem. Kultūrslāņa biezums šeit sasniedza

3 metrus. Austrumu un dienvidu profilos atsegtas kādas celt-

nes sienas, kas mūrētas no vidēja izmēra laukakmeņiem. 2 m

dziļumā atsegti šķērssienas pamati. Celtnes izmēri aptuveni

6x6 m. Ziemeļaustrumu stūri atsegtas krāsns paliekas. Atradu-

mi (holandiešu pīpīšu kātu fragmenti lielā daudzumā, naglas,

atslēgas, bronzas uzpirksteņa fragments) attiecas uz 17*-

13.gs. Uziets arī daudz dzīvnieku kaulu (301 vienība), tur-

pretim keramikas lausku atrasts maz (25).

Т. Berga

IZRAKUMI VALMIERAS MŪRA PILĪ

Latvijas ZA Vēstures institūta Valmieras

arheoloģiskā ekspedīcija 1933. gadā uzsāka un 1939» gadā

turpināja izrakumus Valmieras mūra pilī. Izrakumi notika sa-

karā ar paredzēto pils restaurāciju. Darbi plānoti 6 gadiem,

tos finansē Valmieras pilsētas TDP izpildkomiteja.

Valmieras mūra pils celta stratēģiski izdevīgā vietā -

stāvā Gaujas krastā» No ziemeļiem un austrumiem to norobežoja

Rātes jeb i/lelnā upīte, no rietumiem -pils aizsarggrāvis.

Pēc R.i.lalvesa domām, pils celta tūlīt pēc Tālavas sadalīša-

nas 1224. gadā, bet lielākā daļa pētnieku, sekojot hronistu

Vatbergas Hermaņa un Arndta liecībām, domā, ka Valmieras pi-

li, tāpat kā baznīcu, cēlis ordeņmestrs Villekins fon Endrops

1233» gadā. Izteiktas arī citas hipotēzes. Pils celšanas ga-

du varētu precizēt arheoloģisko izrakumu gaitā. Pils plāni

saglabājušies tikai sākot ar 17.gs. pirmo pusi.

Pirmie arheoloģiskie izrakumi pils teritorijā tika veik-

ti 1937« gadā E.Šņores vadībā un 1933. gadā H.Riekstiņa un

P.Stepiņa vadībā» Galvenais izrakumu mērķis bija atrast lie-

cības par seno latgaļu pilskalna pastāvēšanu Valmieras orde-

ņa pils vietā laikposmā pirms vācu ienākšanas. Tādas liecības

netika atrastas. Bagātīgais izrakumu materiāls attiecās tikai

uz ordeņa pils pastāvēšanas laiku, proti, uz 13.-17«gs»



57

1933. gadā iesākto izrakumu uzdevums ir plānveidīga visas

pils teritorijas izpēte, noskaidrojot tās hronoloģiju, sākot-

nējo plānojumu, vēsturisko attīstību.

Darbi veikti galvenokārt pils ziemeļrietumu daļā. Izpē-
-2

tīta 450 m liela platība. Izrakumu gaita tika pilnība at-

segti pils ziemeļu korpusa pagrabi (I izrakumu laukums). Zie-

meļu korpuss atrodas pils ziemeļrietumu stūrī pa kreisi no

ieejas vārtiem. Pēc 1633« gada pils inventarizācijas apraksta

ir zināms, ka ziemeļu korpusu sāka celt 1630. gadā, bet

1633. gadā bija izmūrēti jau 5 pagrabi, virs kuriem atradās

2 istabas un 2 kambari. Virszemes celtne būvēta pildrežga

konstrukcijā. Korpusa augžiējie stāvi nav saglabājusies.

Pagrabu sienas mūrētas no dažāda izmēra laukakmeņiem,

spraugas aizpildot ar ķieģeļiem, kārniņiem un to šķembām.

Saistviela - kaļķu java. Visi pagrabi bija savā starpā savie-

noti. Trim nelieliem pagrabiem (1«,2.,3«) ir kopēja rietumu

siena, kas piebūvēta pie pils rietumu mūra. Par korpusa zie-

meļu sienu kalpoja pils ziemeļu mūra siena. Divi lielākie

pagrabi -
4. un 5« - izvietoti gar korpusa austrumu sienu.

Pagrabtelpās bija divas ieejas: no ķieģeļiem mūrētas kāpnes

korpusa dienvidrietumu stūrī un, iespējams, koka kāpnes aus-

trumu sienā (5* pagrabs), kur saglabājašās durvju ailas ar

2

ļoti augstu slieksni. 1. pagraba platība ir 11,32 m • Pagra-

ba pildījumā, tāpat kā visos pārējos pagrabos - būvgruži ar

laukakmeņiem. Tas nesaturēja gandrīz nekādus atradāmus, iz-

ņemot dzīvnieku kaulus. Pagraba ziemeļaustrumu stūrī tika at-

segta amatnieka krāsns. Tā krauta konusveidā no vidējiem un

nelieliem laukakmeņiem, kā arī no ķieģeļu un jumta kārniņu

fragmentiem. Visi akmeņi stipri deguši, melni. Krāsns izmē-

ri: garums
- 2,J3 m, platums - 1,75 m, augstums - 0,92 m.

Krāsns dienvidu pusē no ķieģeļiem un granīta akmeņiem izvei-

dots gluds klons, iespējams, ka šeit bija kurtuves priekša.

Starp krāsni un pagraba rietumu sienu tika atrasts neliels

sarkana granīta dzirnakmens. Pagraba grīda - gaiši dzeltena

smilts, kuru sedz ap 1 cm bieza tumšas ogļainas zemes slānī-

tie. Pie pašas grīdas tika atrasts dzelzs naža fragments,
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divas dzelzs plāksnītes, holandiešu pīpītes galviņas frag-

ments .

I» pagrabs savienots tikai ar blakus (uz austrumiem)

situēto 4. pagrabu. Starp 1. un 2. pagrabu durvju nebija.
p

2. pagraba platība ir 12,31 m • Grīda - grants, kuru tikai

dažās vietās sedz tumšas zemes slānītis. Ziemeļrietumu stū-

rī atsegts ar sīkiem akmeņiem izlikts segraentveida laukums

(R-0,30 m), iespējams, tas domāts mucas pamatnei. Pretējā,

dienvidrietumu stūrī, atsegts tikpat liels laukumiņš no tum-

šas, oļainas zemes. Pagraba ziemeļu sienā ap 0,30 m virs

grīdas atrodas 0,22 m plats izvirzījums, kas segts ar plaka-

niski mūrētiem ķieģeļiem; uz tā atrasts holandiešu pīpītes

kāta fragments. 2. pagrabs savienots tikai ar 3« pagrabu,

kas situēts uz dienvidiem no otrā.

2
3« pagraba platība ir 12,94 m . Pagrabs savienots ar

2. un 5« pagrabu. Tā dienvidrietumu stūrī atsegtas no ķieģe-

ļiem mūrētas kāpnes, kas no ārpuses veda pagrabtelpās» Kāp-

nes šauras - 0,95 m, saglabājušies tikai augšējie pakāpieni.

Pagraba dienvidu siena gandrīz pilnīgi nojaukta, saglabājies

tikai dienvidaustrumu stūris un kāpņu daļa. Grīda - grants.

Pagrabā tika atrasts samērā daudz senlietu: būvdetaļas, logu

rombveida stikli, loga rūšu svina ietvari, bronzas katla

fragments, krāsns podiņi. Atrastas divas monētas: Zviedrijas

karalienes Livonijas šiliņi - viens bez gada,

otrs kalts 1659. gadā.
2

4. pagraba platība ir 35»46 m , tas savienots ar 1. un

5« pagrabu. Austrumu sienā 2,50 m augstumā atsegta loga ai-

la - no plakaniski liktiem ķieģeļiem mūrēta šaura trapecvei-

da niša. Pagraba dienvidrietumu stūrī 1,30 m dziļumā atrasts

zirga galvaskauss, bet zem tā 10 cm dziļumā atsegti daļēji

sadegušu cilvēku un zirgu kauli kopā ar senlietām. Spriežot

pēc augšstilbu kauliem, ugunsgrēkā gājuši bojā vismaz 2 cil-

vēki, iespējams, vīrietis un sieviete. Līdzās atrasti divi

sadeguši zirgu galvaskausi. Pelnu, oglīšu un kalcinēto kaulu

slānis bija līdz 0,40 m biezs. Starp pelniem un kauliem -

daudz apdegušu ķieģeļu u:i zilgans n.āls. Minētie atradumi at-



59

segti 1x1,5 га lielā laukumā. Pagraba atūra sienas akmeņi

stipri apdeguši. Starp kalcinētiem kauliem, kā arī blakus

tiem tika atrasts dzelzs īlens ar kaula spalu, dzelzs jos-

tassprādze, dedzis smilšakmens, gremds, dzelzs katliņš, nag-

las, dzelzs stienis, podu lauskas. Atrasti arī apdeguši sīko

dzīvnieku kauli. Blakus gremdam atsegtas vairāku zivju zvī-

ņas un азакаа: līdaku, sapala, salates, plaužu un asaru

(noteica J.Sloka). Ugunsgrēka pēdas konstatētas arī pagraba

austrumu daļā, kur atrasts ļoti daudz ogļu un pelnu. Ziemeļ-

austrumu stūrī pie ziemeļu sienas atsegti apdeguši baļķi.

Spriežot pēc situācijas, cilvēki bija sadeguši augšstāvā,

dzīvojamās telpās, bet, grīdai iebrūkot, iekrituši pagrabā,

kur turpināja degt. Zirgi iespējams atradā3 pagrabā, kur vi-

ņus, jādomā, sadzina briesmu brīžo3. Pagrabā pie pašas grī-

das tika atrasts arī daudz būvdetaļu: naglas, piekaramās

slēdzenes, stikli, loga rūšu svina ietvari. Zem pelnu un og-

ļu slāņa uz grīdas atrasts Kārļa XI 1661»-1665«

šiliņš. Sadegušie cilvēki un zirgi varētu būt Ziemeļu kara

upuri. 1702. gadā liels krievu karaspēks grāfa Seremetjeva

vadībā ieņēma Valmieru un nodedzināja to. Nodedzināta tika

arī pils, kura pēc šī kara netika atjaunota un zaudēja savu

militāro nozīmi. lespējams, ka tieši tad gāja bojā pii3 zie-

meļu korpuss.
2

5« pagraba platība ir 31,71 m ; taa savienots ar 4. un

3« pagrabu. Dienvidu 3ienā ir tāda pati loga aila kā 't.
pa-

grabā. Blakus logam atsegta durvju aila, kuraa slieksnis at-

rodas 0,72 m no grīdas. Durvju ailaa pildījumā redzami sade-

guši koki (kāpnes?). Pie dienvidu sienas atrasti vairāki ap-

deguši baļķi. Pagraba dienvidu siena saglabājusies tikai

līdz 1,0 ra augstumam, dienvidaustrumu stūris pilnīgi iz-

jaukts. Grīda - grants, kurai vairākās vietās uzbērta ap

0,01 m bieza smilts kārta. Atsegtajās ziemeļu korpusa pagrab-

telpās paredzēta Konservācija un restaurācija.

II izrakumu laukums iemērīts gar pila ziemeļu sienu. Tā

p
platība 60 m

, noņemta9 3 kārtas 1,20 m dziļumā. Atrastas

sveču šķēres, daudz krāsns podiņu, dzīvnieku kaulu, podu
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lausku, daudz holandiešu pīpīšu fragmentu.

111 izrakumu laukums iemērīta gar pila dienvidu korpuaa
p

ziemeļu sienu, tā platība 130 m . Laukumā daļēji tika noņemta

virskārta, atrastas podu lauskas un dzīvnieku kauli. Jāatzī-

mē tāda intereaanta atradums kā liela vēderaina, t.s. bārdai-

nā vīra krūka "Bartmannakrug", kas importēta no kādaa Pierei-

naa darbnīcas (12. att.).

A. Caune

VIDUSLAIKU RAKSTĀMRĪKU -

STILU ATRADUMI LATVIJĀ

Irbuļveida rakatāmrīki, t.a. stili (latīņu

vai- ftilug) i Viduseiropā pazīstami jau kopā ķeltu kultūras

laika. Stili plaāi lietoti Senajā Romā. No šejienes tie pār-

mantoti arī 10.-Ib.gs . Eiropā. Irbuļveida rakstāmrīki lieto-

ti rakstīšanai uz vaskotiem koka dēlīšiem, Senajā Krievzemē

ar tiem rakstīts arī uz bērza tāas.

Stila sastāv no nosmailināta adatveida apakšgala, ar ku-

ru rakstīja mīkstajā vaskā, no garākās cilindriakaa vidu3da-

ļaa jeb kāta, kaa kalpoja ra^stāmrīka saturēšanai pirksto3,

un no augšgala, ar kuru nedzēsa uzrakstīto tekstu. Augšgalam

lielākoties bija lāpstiņas, lodes vai cilindra ferma. (Atse-

višķi autori par stiliem uzskata arī lielas dzelzs adatas ar

caurumu augšgalā un tajā ievērtu riņķi. Sādi stili rac3tā ne-

tiek apskatīti.)

Stilu atradumi arheoloģiskajos izrakumos sniedz liecības

par attiecīgā laikmeta iedzīvotāju rakstītpraames līmeni un

arī par dažādu tautu kultūras saKariem un mijiedarbību, par

ko liecina kādas noteiktas rakstības alfabēta izplatība.

Pirmie stili Latvijas arheoloģiskajos izrakumos atrasti

Rīgā 1933.-1939. g. (2 gab.) un Kokneses mūra pilī 1961.-

---196« g. (4 gab.). Izrakumu laikā šie atradumi netika adekvā-

ti izprasti, un tos uzskatīja par rotadatām vai īleniem. Pla-

ši izvēršoties viduslaiku arheoloģisko pieminekļu pētniecībai,
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pēdējos divdesmit gados Latvijā strauji pieaudzis atrasto

stilu skaits. Stili kā rakatāmrīki identificēti Latvijas ar-

heoloģiskajā materiālā tikai mūsu gadsimta 70. gados (V.Ur-

tāns,l973; A.Gaune
;
l973; Ē.Mugurēviūs,l974, 1977)»

Latvijā šobrīd septiņās arheoloģisko izrakumu vietās

konstatēti 24 stili, kas izgatavoti no metāla vai kaula.

Stilu garums ir 5-13 cm, kāta /5 0,3-0,7 cm. Pēc augšgala iz-

veidojuma Latvijas stilus var sadalīt aatoņās grupās (13*

att.).

Pirmās grupas stiliem augšgals veidots kā horizon-

tāli vira kāta novietota neliela, aāniski saspiesta cilindrs,

kura garums nepārsniedz kāta diametru. Sie stili izvirpoti

no blīva kaula. Kāts tiem rotāts ar vairākām valnīšu grupām.

Apakšgalā vertikāli izurbtā caurumiņā ievietota dzelzs ada-

ta rakstīšanai. Stilu garums 6-B cm, kāta /5 ap 0,7 cm.

Lielākā skaitā šādi stili uzieti vienīgi Dānijā un

Zviedrijā, atsevišķi atradumi arī Lībekā un Berlīnē. Pārējā

viduslaiku Vācijas zemju teritorijā uz dienvidiem no Balti-

jaa jūraa piekrastes šādi stili pagaidām nav zināmi (Volkera

Simpfa (Leipciga) informācija 1933. g.). Baltijā zināmi 14

atradumi no 5 vietām (Rīgā - 6, Tallinā - 4, Koknesē - 2,

Cēsīa - 1, Turaidā - 1). Pirmāa grupaa stilu vēlais datē-

jums (14.-16.g5.) un izplatība galvenokārt Baltijas jūras

piekrastes pilsētās, šķiet, liecina par to izcelsmi Hanzas

pilsētu tirgotāju ietekmes sfērā.

Otrās grupas stiliem augšgala veidota kā trapec-

veidīga lāpstiņa ar vienu reljefu profilējumu zem tāa. Sie

rakatāmrīki izgatavoti no kaula, to izgriežot ar nazi. Lat-

vijā ir zināmi pa vienam atradumam no Rīgaa un Oēsu mūra

pils. Daži līdzīgi atili atrasti arī Dānijā un Dienvidzvied-

rijā. Stilu garuma ap 3 cm, kāta i> 0,5 cm. Sīs grupaa stili
t

liekas, nav senāki par 13«gs.

Trešās grupas stiliem augšgala veidota burta "T"

veidā. Divi Latvijā atrastie stili pagatavoti no dzelzs.

Kokneses atradums saglabājies vesels. Tā garums 10 cm, kāta

b 0,4 cm. Kāta augšdaļa apmēram 1 cm garā posmā tordēta. Cē-
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au stilam apakšgala nolauzts, kāta bez rotājuma. Atradumu

skaita nav liela, bet izplatības reģions āai grupai aamārā

plašs - Senā Krievzeme, Polija, Vācija, Skandināvija, Balti-

ja. Datējuma - 12.-14. gadaimta. Latvijaa atili pieder pie

vēlākajiem atradumiem.

Geturtāa grupaa stiliem augšgala ir trīaatūr-

veidīga lāpstiņa, zem kuras atrodas profilētu valnīšu rotā-

juma. Divi Latvijā iegūtie atradumi pagatavoti no dzelža. To

garuma ap 10 cm, kāta /5 ap 0,4 cm. Sīa grupaa atili sastopa-

mi 11.-13.gs. Polijā, Zviedrijā, arī vācu zemēs.

P i c к tā a grupaa atilam augšgala izveidota kā tieva

cilindra, kas novietots uz pusripas, kuras vidū divi apaļi

caurumi. Starp puaripu un kātu atrodas otra mazāka ripa ar

cauru vidu. Rakstāmrīks pagatavots no bronzas, tā garums ap

3 cm, kāta jö 0,3 cm. Pagaidām vienīgajam atradumam, каэ uz-

iets Cēsu mūra pilī, analogi nav zināmi.

S c 9 tā э grupaa stiliem augšgala veidota kā Četr-

stūraina lāpstiņa. Latvijā zināmi četri atradumi, каэ paga-

tavoti no bronzaa vai dzelža. Lieluma un lāpstiņas forma

katram atradumam nedaudz atšķiras. To garums 5-3 cm, kāta jö

ap 0,5 cm, lāpstiņas augstums 0,6-1,0 cm. Sīs grupa3stili

dažādās lokālās variācijās plaši izplatīti visā Eiropas te-

ritorijā. Tomēr jāatzīmē, ka tiešas līdzības šiem Latvijaa

stiliem ar Krievzemes atradumiem nav. Pēdējie ir izmēros

lielāki un maaīvāki. Latvijaa atradumi datējami samērā pla-

šā laika diapazonā (13«-16.gs.).

Septītās grupaa stilu augšgalā - neliela lodī-

te, zem kuras atrodas 1-2 cm garš profilējums - valnīši.

Latvijā atrasts pa vienam darinājumam no dzelzs un kaula.

Rakstāmrīku garuma 9-12 cm, kāta t> ap 0,5 cm. 15«-17«gs. šā-

di stili pazīstami kā Austrumeiropā, tā Rietumeiropā.

Astotās grupas stila augšgals veidots kā nelie-

la putna figūra. Rīgā 15.-16.g3. slānī atrasts viens šāds

darinājums. Tā garums 5,7 cm, t> 0,3 cm. Atsevišķi stili ar

figurāli veidotiem augšgaliem zināmi gan Austrumeiropā, gan

arī Rietumeiropā. So rakstāmrīku figurālie veidojumi ir at-
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šķirīgi, tieši analogi Latvijas atradumam pagaidām nav zinā-

mi .

Tipologiaki senākos Latvijā atrastos stilus varētu datēt

ar 11.-13« gadsimtu. 12.gs. Austrumlatvijā no Krievijas sāka

izplatīties pareizticība. Tad šeit varēja ieviesties arī sen-

slāvu alfabēts, taču šo procesu pārtrauca vācu krustnešu ie-

brukums 13«gs. Izveidojoties Livonijas valstij, tagadējā Lat-

vijas teritorijā ieviesās katoļticība un latīņu alfabēts, ku-

ru šai laikā lietoja arī visās citās Baltijas jūras piekras-

tes zemēs, ijemot vērā to, ka Latvijā līdz šim atrastajiem

stiliem nav tiešas līdzības ar Senās Krievzemes rakstāmrīkiem

bet tie vairāk līdzinās atradumiem citās Baltijas jūras pie-

krastes zemēs, var secināt, ka mūsu stili neliecina par slāvu

raksta plašāku pazīšanu Latvijā pirms 13»gs«

A. Caune, S. Tilko

PĒTĪJUMI RĪGĀ, DOMA LAUKUMĀ

Rīgā, Doma laukumā 1939- gadā pabeidza četrus

gadus ilgus izrakumus pie Doma baznīcas. Pēdējos divos gados
2

-

pētījumi notika baznīcas ziemeļu pusē 760 m platībā. Norokot

un izpētot 5,5-4,0 m biezo kultūrslāni, iegūts prieušstats

par apdzīvotību šajā vietā pirms 1211. g., proti, pirms ka-

tedrāles celtniecības un par vēlāk šeit ierīkoto viduslaiku

kapsētu.

Senākās liecības par apdzīvotību Doma baznīcas apkārtnē

saglabājušās pamatzemē atsegtajos padziļinājumos un bedrēs,

kas aizpildītas ar kultūrslāni. Vairāku kvadrātmetru platībā

pamatzemē iezīmējās paralēlas 5-3 cm platas tumšākas svītras.

Tās varētu būt radušās, spīļarkla lemešiem uzarot plānu aug-

snes kārtu. lespējams, ka sākotnēji šajā vecpilsētas rajonā

atradušies pirmie rīdzinieku tīrumi. No nākošā apdzīvotības

posma konstatētas vairākas līdz 0,5 m dziļas stabu bedres un

atsevišķas lielākas saimniecības bedres. īpašu interesi izrai-

sa kāda bedre (plānā 2x3 m liela un 1 m dziļa), kuras vidusda-
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ļā izrakta īpaās padziļinājuma (14. att.: 1). Izameļot no

bedrea turaāāa zemaa pildījumu, padziļinājumā paāā apakāā

atrada ogļainā amiltī guldītu liela zirga apakāžokļa puai.

Bedrea ziemeļrietumu stūrī bijia ierakta lapu koka stabs

(/5 25 cm), blakua tam iedzīti pieci mietiņi. Pēc radiokar-

bona datējuma ataba vecuma noteikta gadi (TA-2103).

Atskaitot āo vecumu no pieņemtā 1950. gada, iegūatam bedres

datējumu -
1100. gads-40 gadi. (Rediaktīvā oglekļa datējumu

veica Igaunijas PSR ZA Zooloģijas un botānikas institūta ķī-

misko analīžu un matemātiskās statistikas laboratorija Tar-

tu.)

Pāris desmit metru tālāk no āīs bedres virs pamatzemes

tika atklāta ugunskura vieta. Ugunskurā virs apdegušajām

oglēm novietots 10-11 gadus veca zirga galvaskauss bez

apakāžokļa (14. att.: 2). (Kaulus noteica biol. zin. kand.

V«Daņiļčenko.) Liekas, ka abu minēto zirgu galvaskausu daļu

īpašais novietojums varētu būt saistīts ar kādām senām zie-

došanas tradīcijām.

Visā pētītā laukuma platībā kultūrslāni
- tieāi virs

pamatzemes un apmēram līdz 0,7 m biezumam virs tās - atrasta

pāri par 500 dzelzs sārņu gabalu, kuru kopējā maaa ir 167

kg. Vietām kopā ar sārņiem zemē bija arī kokoglea. Apakšējā

kultūralāņa horizontā atraato ogļu vecuma ir 850±80 gadi

(ТА-19ЗО). Pārrēķinātais datējums - 1100. gadi. No

rakstītajiem vēstures avotiem ir zināms, ka tagadējo Rozena

ielu, kas atrodas blakus Doma laukumam, 13«-14.gs. saukuši

par Kalēju ielu un tur atraduāās kalēju darbnīcas. Senāko

ogļu datējums liek domāt, ka jau daudz agrāk āajā vecpilsē-

tas rajonā atraduāās rīdzinieku dzelzs kausēāanas krāsnis.

Doma baznīcas ziemeļu pusē kultūrslāņa apakāējā hori-

zontā konstatētas divu nodeguāu celtņu paliekas, kas atradās

apmēram 20 m attālumā viena no otras. Viena no tām bijusi

guļbūve ar māla kleķa krāsni telpas stūrī. Krāsns izmēri

plānā apmēram 1,5x1,5 m» Tās velve bijusi no māla, bet klo-

nā un velves pamatnē guldīti nelieli dolomītakmeņi un lauk-

akmeņi. Krāsns atjaunota divas reizes. No pirmās krāsns ze-
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mc saglabājušās koka paliekas, kaa norobežojušas tāa pamat-

ni. Koka vecums noteikts 760*-40 gadi (TA-2102), pārrēķinā-

tais datējums - 119+ gadi. Virs otrās krāsns at-

radās ogles no nodegušās ēkas paliekām. To vecums noteikts

740+50 gadi (TA-2105), pārrēķinātais datējums - 1210. gads±
80 gadi. Par to, ka koka celtne gājuai bojā 13«gs. sākumā

īsi pirms baznīcas celtniecības uzsākšanas 1211. gadā, va-

rētu liecināt arī kultūrslāņa apakšējā horizontā atrastie

atopa un loka bultu gali (14. att.: 1, 2).

No otrāa celtnea (sxlo m) zemē aaglabājiea grīdas

klons, kaa veidota no 20-50 cm bieza dolomītakmena šķembu

bruģa, kura virapuae klāta ar mālu. Sienas iezīmē ataevišķu

trūdējušu koku paliekas. Celtnes vienā galā atrodas plānā

1,0x0,8 m liels pavards, kura klons veidots no ķieģeļu

fragmentiem. Telpas otrā galā ir plānā 1,5x2,5 m liela ķie-

ģeļu krāans. lespējams, ka abas apkures ierīces celtnē nav

pastāvējušas vienlaicīgi.

Pēc Doma baznīcas uzcelšanas IJ.gs. tās ziemeļu pusē

vismaz 20 m platā joslā atradies brīvs laukums, kura virsma

nostiprināta ar ķieģeļu un dolomītakmens Šķembu bruģi. Kul-

tūrslānim ap baznīcu augot, pēc zināma laika klāts jauns

bruģējums no lielākiem akmeņiem. Tas atrodas apmēram 50 cm

virs pirmā bruģa.

Baznīcas ziemeļu pusē kapsēta ierīkota ne agrāk kā

14.gs. Virs pēdējā bruģa uzbērta dzeltenas smilts kārta, kas

nākošajos gadsimtos pakāpeniski paaugstināta. Apmēram 1,2 m

biezajā smilts uzbērumā 5 kārtās konstatēti 172 apbedījumi.

Atsegti 77 individuālie kapi un trīs lielas pārapbedījumu

bedres.

Lielajos brāļu kapos atrodas 95 cilvēku skeletu palie-

cas, kas pārapbedītas no Doma baznīcas kapenēm. Mirušo kauli

atradusies dēļu zārkos, kas vienā bedrē likti cieši cits pie

cita dažādos virzienos un vairākās kārtās. Bedrēs atrada arī

koka kastes, kas pildītas ar nekārtīgi sasviestiem galvas-

kausiem un kauliem. Spriežot pēc aizbēruma slānī atrastajiem

holandiešu pīpīšu fragmentiem un monētām, pārapbedīšana va-
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retu būt notikusi 17.ga.

Apsekojot individuāloa apbedījumua konstatēts, ka 14

kapoa vienā bedrē blakua guldīti divi mirušie, bet vienā

kapā - trīs: māte un divi bērni. Tikai 13 apbedījumos va-

rēja konstatēt zārka paliekas - trūdējušus kokus vai dzelzs

naglas.

Mirušo orientācijā dominē rietumu virziens (64 guldīti

ar galvu uz R, 7 - uz ZR un tikai divi ar galvu uz A).

Pēc kraniologiskā materiāla antropologs G.Zariņa notei-

kusi mirušo dzimumu un vecumu: 46 mirušie (29%) ir vīrieši,

42 (27%) sievietes, 34 (21%) bērni. 37 mirušajiem (23%) slik-

tas galvaskausa saglabāšanās dēļ vecums un dzimuma nebija

nosakāms. Salīdzinot 1938. gadā pētīto kapaētaa daļu baznī-

caa ziemeļauatrumu galā un 1939« gadā pētīto vietu baznīcas

ziemeļrietumu galā, ir novērojama atšķirība mirušo sadalīju-

mā pēc dzimuma un vecuma.

Kapsētas ziemeļrietumu galā sieviešu apbedījumu ir ma-

zāk, turklāt 93% sieviešu nav dzīvojušas ilgāk par 35 gadiem

Turpretim ziemeļaustrumu galā 26% apbedīto sieviešu mirušas

46-60 gadu vecumā. Apbedītajiem vīriešiem vērojama pretēja

parādība. Kapsētas ziemeļrietumu galā ir apbedīts vairāk ga-

dos vecāku vīriešu - 52% dzīvojuši līdz 45 gadiem, 32% -

45-55 gadus un 16% - ilgāk par 55 gadiem. No kapsētas ziemeļ-

austrumu galā apbedītajiem vīriešiem tikai 27% dzīvojuši il-

gāk par 35 gadiem.

Abās izrakumu sezonās kopā atrastas 234 senlietas, to

skaitā 31 monēta. Uziets vairāk nekā 1000 keramikas lauaku,

ap 100 krāana podiņu fragmentu, vākti arī būvmateriālu,

dzelža aārņu un ogļu paraugi.

Atradumua var aadalīt tria grupāa. Pirmajā grupā ir

aenlietaa no aenākā apdzīvotībaa slāņa: kaula ķemmea

(15. att.: 14, 15), vērpjamāa vārpstas māla skriemelis

(15. att.: 13), dzelzs pakavs (15. att.: 11), priežu mizas

tīklu pludiņi, dolomītakmens tīklu gremdi, dzelzs piekaramā

slēdzene,kauri gliemežvāks, šīfera galodiņa v.c

Otro grupu veido kepos iegūtie atradumi. To skaits nav
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liels: 14 kapos atrastas 22 senlietas. Visvairāk senlietu

atrasts pie kāda sievietes apbedījuma (157«
b

kaps). Tās ir:

bronzas gredzens, uzpirkstenis, plāksnīte un bronzas nagli-

ņa. Vīrieāa kapā (Nr. 204) atrasta bronzas pakavsakta

(15« att.: 6) un bultas dzelzs uzgalis (15* att.: 3)« Inte-

resanta senlieta ir dambretes kauliņā (15. att.: 12), kas

atrasts pusaudža kapā (Nr. 199«
b

)«

Treāo senlietu grupu veido savrupatradumi no smilts

slāņa, kurā ierakti kapi. Daļa no tiem varētu būt postītu

kapu piedevas - bronzas gredzeni (15* att-: 4, 5), adata

(15. att.: 7)» Pārējie atradumi liecina par pilsētnieku ik-

dienas dzīvi un saimniecisko darbību, kas risinājusies baz-

nīcas tuvumā. Tādi atradumi ir daudzie zāģētie dzīvnieku

kauli un ragi - liecības par kaula apstrādes darbnīcu. Divi

bronzas stili, vairāki grāmatu slēgsiksnu un vāku bronzaa

apkalumi (15* att.: 3, 9, 10), kaa varētu būt saistīti ar

tuvumā esoāā klostera iemītniekiem. Sajā alānī atraatāa mo-

nētas (noteica T.Berga) pārsvarā ir 17.gs. Polijas un

Zviedrijas karaļu Rīgā kaltie āiliņi. Senākās monētas ir

15«gs. I.pusē Lībekā kaltais feniņā un Tērbatas bīskapa

Johana у Blankenfelda (1513-1527) feniņā.

A. Caune, J. Grūbe

IZRAKUMI BAUSKAS PILSDRUPĀS

Vē"aturea institūta arheoloģiskā ekspedīcija

sadarbibā ar Bauakaa novadpētniecībaa un mākalaa muzeju tur-

pināja izrakumua Bauakaa mūra pilī, pātot četrua laukumua

2 5
320 m kopplatībā. Izpētot 560 nr kulturalāņa, atraataa 457

aenlietaa, vairāk nekā 2300 māla trauku lausku, ap 2000

krāsns podiņu fragmentu, vākti arī būvmateriālu un citi pa-

raugi .

Pētījumi notika pils ārpusē mūru pakājē. 1983. g. izra-

ka 25« un 26. laukumu, kuri atradās pie pils vecākās daļas

dienvidu sienas tās austrumu un rietumu galos, bet 1939« g« -
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27« un 23. laukumu, kaa bija iemērīti pila jaunākās daļas

auatrumu puaē blakua dienvidu tornim un 23 m attālumā no

ziemeļu torņa Mēmelea upea kraatā. Pils ārpusē bija ļoti

bieza zemea uzpildījuma, tādēļ nevienu laukumu viaā platībā

līdz pamatzemei neizdevāa atsegt.

Pētījumu vietāa konatatēti vairāki atšķirīgi apdzīvotī-

bas periodi.

Dienvidu sienas rietumu galā, norokot ap 3 m biezu būv-

gružu kārtu, atsedzās pils mūru apakšējā daļa ar daļēji aiz-

mūrētu durvju aiļu (2,0x0,3 m). 15«-16.gs. šīs durvis kalpo-

jušas kā papildizeja no pila. Sākotnēji ailaa aliekanis at-

radies sienā vairāk nekā metra augstumā virs pils pakājes.

Zem ailas grīdas sienā ievietota dzelzs caurule (/i 10 cm),

kas, liekas, kalpojusi lietus ūdeņu novadīšanai no iekšējā

pils pagalma. Iztīrot aiļu no būvgružiem, tika konstatēts,

ka dienvidu siena tās apakšdaļā ir 3,35 m bieza. Vēlāk, pār-

būvējot vecāko pils daļu, ailas apakšdaļa tikusi aizmūrēta

un šajā vietā izveidota lielgabala šaujamlūka. Kalna nogāzē

pils dienvidrietumu atūrī ierīkota neregulāra dolomītakmeņu

krāvuma, kaa dažāa vietāa pārklāts ar kaļķu javas kārtu.

Akmeņus pārsedz uzbērums no mālainiem būvgružiem, šia veido-

jums varētu būt daļa no jauno zemes nocietinājumu dienvid-

rietumu bastiona. Pils pārbūve, iespējams, notikusi 16.gs.

otrajā pusē, par ko liecina akmeņu starpās atrastās monētas.

Vecākā monēta - Tērbatas bīskapa Johana V Blankenfelde

(1513-1527) feniņš, jaunākā - Polijas karaļa Sigismunda 111

1593' g« šiliņš.

17«gs. otrajā pusē pila dienvidrietumu atūrī zemea no-

cietinājuma pilnveidota ar jaunu grunta uzbērumu. Par to

liecina šī laika monētaa, kaa atrastas būvgružoa. Vecākā mo-

nēta - Zviedrijaa karalienea Kriatīnea 1643. g. Rīgā kaltais

šiliņš, jaunākā - Zviedrijas karaļa Kārļa XI 1663« g. Rīgā

kaltais šiliņš.

Atradumi 25. laukumā savukārt norāda, ka 17.ga. pirmajā

puaē šai vietā dienvidu aienaa pakājē atradusies 7x3 m liela

koka celtne. Tā minēta arī pils inventārsarakstā, kas sastā-
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dīta 1650. g. 15» jūnijā. No celtnes zemē saglabājusies do-

lomītakmeņu pamati, kas krauti bez saistvielas, un apkures

ierīces - dobo podiņu krāfins - paliekas. Ēkas dienvidu pu-

sē cieāi blakus pamatiem no plakanām dolomītakmens plāksnēm

izveidota īpaša rene lietus ūdeņu uztverāanai un novadīša-

nai. Norokot būvgružus, kas atradās virs celtnes paliekām,

tajos tika atrasti daudzi mēlesveida kārniņu fragmenti. At-

radumi apstiprina 1650. g. pils revīzijas norādi, ka āai

ēkai bijis kārniņu jumts.

17.gs. vidū sastādītajā pils inventārsarak3tā minēts

arī fakts, ka 31 ēka bijusi ļoti nožēlojamā stāvoklī. Taču

domājams, ka tā vēlāk atkal savesta apdzīvosanas kārtībā.

Far to liecina uz telpas grīdas atrastais Zviedrijas karaļa

Kārļa XI. (1660-1697) Livonijā kaltais āiliņā.

Pils austrumu pusē 27« laukumā tika precizēta aizbērtā

senākā aizsarggrāvja atra.lanās vieta. Grāvis sācies apmēram

14 m attālumā no pils sienas. Tā dziļums, skaitot no mūs-

dienu zemes virsmas, ir ap 3-5,5 m. Sākotnēji 15«gs. ierī-

kojot pils austrumu pusē priekāpili, tās priekšā izrakts ap

4 m plats grāvis. Kādā no priekāpila vēlākajām pārbūvēm vai

reizē ar jaunās pils celtniecību 16.gs. beigās aizsarggrāvi

atvirzīja pāris metru uz austrumiem, vienlaicīgi uzbarot

grāvja austrumu malu un paaugstinot zemes līmeni pila mūru

pakājē. Lai pasargātu jauno zemes uzbērumu no noslīdēSanas,

grāvja nogāzē vispirms krauti dolomītakmeņi, kas vēlāk ap-

bērti ar māla kārtu. 17«gs. vecais aizsarggrāvis aizbērts

pilnīgi un izrakts jaunais lielais grāvis, каэ zemea vaļņa

priekšā pila austrumu pusē saglabājies līdz mūsu dienām. Kā

liecina atradumi un slāņu stratigrāfija, vecais grāvis aiz-

bērts pakāpeniski,vairākos posmos. Tuvāk pils sienai pildī-

jumā atrasti tikai 16.gs. otrās риэез krāsns podiņu fragmen-

ti, tālāk no sienas - pārsvarā 17«gs. pirmās puses podiņu

lauskas.

Pārrokot ap 5 metrus augsto zemes nocietinājumu valni

Mēmeles upes krastā, tika noskaidrota, ka taa uzbērta divos

paņēmienos. Pirmais būvperiods varētu attiekties uz 17'gs«
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vidu vai otro pusi, kad šajā vietā no māla uzbērta līdz 2 m

augsts valnis. Vaļņa iekšējā nogāzē konstatēti divu ieraktu

stabu gali. Tie varētu liecināt, ka uz vaļņa bijuāas ierīko-

tas īpaāas koka aizsargkonstrukcijas. Otrais zemes nocieti-

nājumu pārbūves posms saistāms ar 13.gs. sākumā notikuāo

Ziemeļu karu, kad pils īsu laiku atradās zviedru rokās. Šai

laikā pēc zviedru karaļa Kārļa XII rīkojuma Bauskas pilī ti-

ka veikti plaāi nocietinājumu darbi.

No senlietu atradumiem lielākā daļa saistīta ar pils

mūru pakājē notikuāo karadarbību: dzelzs un svina lodes,

lielizmēra lielgabala granātu fragmenti, čuguna lielgabala

stobra resgaļa daļa, muskeāu mehānisma detaļas, muskeāu kra-

mi, dzelzs standziņas svina ložu lieāanai, karavīru mundieru

pogas, jostassprādzes, zābaku papēžu apkalumi. Kā retākus

āīs grupas atradumus var minēt divus arbaleta iedzītņa bultu

galus un labi saglabājuāos berdiāa tipa dzelzs kaujas cirvi

(16. att.: 2). Kaujas cirvim asmens vienā pusē iesistas di-

vas vienādas izgatavotāja meistara zīmes. Atrasts samērā maz

sadzīves piederumu: balta māla pīpīāu fragmenti, no bronzas

izgatavots mucas krāna gailītis (16. att.: 7)» gredzens

(16. att.: 3), šķiļamdzelzs (16. att.: 1), rotāts kaula naža

spals (16. att.: 5), dzelzs kalta un lāpstas fragments, stik-

la krelle, bronzas uzpirksteņi, granīta dzirnakmens, apglez-

nota stikla trauka fragments, neliela kaula krucifiksa le-

jasdaļa (16. att.: 3).

Kaut arī 1935.-1939. g» izrakumos neizdevās atsegt

kultūrslāņa horizontus, kas būtu senāki par mūra pils pastā-

vēšanas laiku, tomēr kopā ar vēlākajām senlietām atrasti da-

ži priekāmeti, kas varētu tikt attiecināti uz senāko pirms-

vācu perioda apdzīvotības posmu: 2 kauri gliemežvāki

(16. att.: 9)» no dolomītakmens darinātas nelielas lejamfor-

mas fragments (16. att.: 6), kaula adata un kāds dzelzs

priekāraets ar profilētu rotātu augšgalu un smailu, adatvei-

da apakšgalu (16. att.: 4).

Atrastās trauku lauskas ir galvenokārt no sarkana māla

ar vienkrāsainu vai divkrāsainu glazūru, ir arī vairāki sim-
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ti pelēku neglazētu māla trauku lausku. Vairākums iegūto

krāsns podiņu fragmentu ir ļoti sīki. Lielākā skaitā atras-

tie veselie eksemplāri ir dobie podiņi, kas uzieti koka

celtnē blakus sabrukušajai krāsnij. Krāsns podiņi pils mūru

pakājē nonākuši, izsviežot krāsns remonta laikā radušos

būvgružus pa pils augšējā stāva logiem. Vairākums āo podiņu

ir no 16.gs. otrajā pusē un 17«gs. pirmajā pusē būvētajām

krāsnīm. īpaši būtu jāatzīmē nedaudzie paši senākie rotātie

Bauskas pils krāsns podiņi, kas atrasti pils ārpusē un ir

datējami ar 15.gs. beigām vai 16.gs. pirmo pusi. (Sīkāk

sk. I.Oses rakstu šajā krājumā.)

A. Celmiņš

ARHEOLOĢISKIE PĒTĪJUMI

RĪGĀ, DOMA DĀRZĀ

Sakarā ar Doma dārza rekonstrukciju Rīgas

vēaturea un kuģniecības muzeja Arheoloģijas nodaļa 1983.

un 1939« gadā turpināja arheoloģiskos izrakumua laukumoa

pie kruatejaa dienvidu, austrumu un rietumu ārsienas. Apse-
gi

kota 232 m platība, ataedzot 2,0 m biezu kultūralāni. Iz-

rakumoa iegūta 13 aenlietu, pāri par 200 keramikas lausku,

krāsns podiņu fragmentu, būvdetaļu un prāvs antropoloģiskais

materiāls. Atsegta daļa no t.s. zaļās kapaētaa, kaa vidus-

laikoa atradāa kloatera pagalmā, kā arī iegūtaa ziņas par

celtniecību pirms Doma krustejas izbūves.

Divu gadu laikā tika atsegti 132 kapi, no kuriem lielā-

kā daļa postīti. Kapi atsedzās 5-6 kārtās 0,9-2,0 m zem ta-

gadējā Doma dārza līmeņa. Apbedīto skaits pētītajā platībā

bijis lielāks, jo, ierokot jaunākos kapus, senākie apbedī-

jumi daļēji vai pilnīgi nopostīti. Daļa apbedījumu postīti

19«-20.gs. saimnieciskās darbības gaitā. Virsējie kapi tika

atsegti pelēkā būvgružiem jauktā smiltī, turpretī apakšējā

apbedījumu kārta ierakta pamatzemē - blīvā sarkanīga māla

slānī. Kapa bedres iezīmējās tikai dažiem apbedījumiem,
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tām visbiežāk četrstūra forma. Atrastās trūdējuāu koku palie-

kas un dzelzs naglas liecina, ka daļa miruāo guldīti dāļu

šķirstos.

Miruāo dzimums noteikts 166 apbedītajiem (97 vlrieāi,

43 sievietes; 26 apbedītie bija bērni). Lielākā daļa miruāo

kapā guldīti ar galvu uz R, dažkārt ar nelielu novirzi uz Z

vei D. Tikai 3 apbedījumi orientēti pretēji - A virzienā.

Visi miruāie kapos guldīti izstieptā stāvoklī uz muguras,

atāķirības vērojamas vienīgi roku novietojumā. Vairākumā ga-

dījumu rokas liktas taisnā leņķī pāri vēderam.

Kapa piedevas konstatētas tikai vienā kapā - miruāajam

zem galvas atrastas no melna, cieta koka darinātas lūgāanu

krelles. Lai gan netika atrastas monētas vai citi datējoāi

priekāmeti, izrakumi Doma dārzā sniedz netieāas ziņas par

kapsētas senākajiem apbedījumiem. 1933. gadā tika konstatēts,

ka viens kaps (Nr. 96) ierakts zem krustojas austrumu ārsie-

nas pamatiem, tātad miruāais apbedīts vismaz 13«gs. sākumā,

proti, pirms krustojas sienu izbūves.

Izrakumu gaitā pie krustojas rietumu ārsienas tika de-

montēta un atsegta mūrēta kapene. Tās iekāējā kamerā atradās

cinka lāde ar cilvēka skeleta kauliem. Uzraksts uz lādes vā-

ka liecināja, ka 19«gs. āeit pārapbedīts Mihaels Hildebrands

Rīgas arhibīskaps (1434-1509). Divas reizes - 17.gs. un

19.gs. beigās - kapene pārbūvēta. Tās ārējo apāuvumu veidoja

rūpīgi apstrādāti, ar kaļķu javu saistīti, 3-4 rindās likti

dolomītakmens kvadri, bet sienu pildījumu - nekārtīgi likti,

neapstrādāti dolomītakmeņi un ķieģeļu fragmenti kaļķu javā.

Kapenes iekāējās kameras (30x230 cm) sienas 95 cm augstumā

liktas no liela izmēra sarkana māla ķieģeļiem.

Izrakumos Doma krustojas rietumu spārnā B.Eglājas vadī-

bā 1932. gadā tika atsegti kādas senākas celtnes pamatu frag-

menti. 1933.-1939. gada pētījumos tika iegūtas jaunas liecī-

bas par celtniecību Doma kompleksā pirms krustojas izbūves

(17. att.). Pie krustojas rietumu ārsienas atsedzās 2,6 m

biezu sienu paliekas, kas kopā ar iopriokāatsegtiom senajiem

pamatiem veido divas, apmēram 5x7 m un 7x7 m lielas telpas.
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Atsegtie mūri atrodaa 0,8 m dziļāk nekā krustejas āraienaa

pamatu pēda. Sienaa gar malām mūrētaa no liela izmēra rupji

apstrādātiem dolomītakmeņiem, kaa saistīti ar kaļķu javu,

viduadaļā mūri aizpilda dоlomītakmens Šķembas vājā kaļķu

javā. Senā konatrukcija gandrīz pilnīgi nojaukta un pārava-

rā iezīmējaa kā blīva, 30-40 cm augata javas un dolomītak-

meņu joala. Anslogiska aienaa fragmenta tika ataegta pie

kruatejaa austrumu ārsienas. Seno mūrējumu stratigrāfiaki

varētu datēt ar 13.gs. sākumu. Mesīvās sienas liek domāt,

ka Seit celtas kādas nozīmīgas, iespējams, nocietinājumu

būves. Celtniecība, liekas, nav pabeigta, dolomītakmeņi no

sienām izlauzti un vēlāk izmantoti krustejas sienu izbūvē.

R. Deņisova

LATGAĻUETNISKĀS VĒSTURES JAUTĀJUMI

Latgaļu ģenēzes pirmsākumi un to pirmatnējā

teritorija atradās ārpus Latvijas, šobrīd zinātnieku rīcībā

ir visai maz pieturpunktu par āo latgaļu senvēstures posmu.

Tāpēc tā "rekonstruēāana" prasīs lielu pētniecības darbu

gan antropoloģijā, gan arheoloģijā.

Paāreiz aamērā detalizēti var spriest tikai par latga-

ļu etniskās vēstures noslēguma posmu, kurā attiecas uz m.ē.

I.g.t. un saistās ar Lietuvas un Latvijas teritoriju.

4.gs. otrajā pusē un s«gs. aākumā Lietuvas vidienē, kā

arī Žemaitijā un Zemgalē parādījāa āeit agrāk nebijis apbe-

dīāanas veida - līdzenie kapi. Augāzemē, Dienvidvidzemē un

Rietumlatgalē līdzenie kapi parādījās tikai 6.-7« gadsimta

mijā. šajā laikposmā attiecīgajā teritorijā izzūd uzkalniņ-

kapu tradīcija. Izzūd arī āvīkātās keramikas kultūra Dienvid

austrumlatvijā, Austrumlietuvā un Baltkrievijā.

Līdz āim mūsu historiogrāfija uzkalniņkapu un līdzeno

kapu tradīciju maiņa parasti tika skaidrota ar autohtonu at-

tīstību. To saistīja ar sociālekonomisko faktoru darbību,

kuru iespaidā radās jauns apbedīāanas veids - līdzenie kapu-
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lauki. Taču nesen Lietuvas arheologa R.Volkaite-Kulikauskie-

ne līdzeno kapulauku parādīšanos Žemaitijā un Lietuvas vi-

dienē izskaidroja ar to cilšu virzīšanos uz ziemeļiem, kuras

jau 1.-4.gs. Nemunas labajā krastā apglabāja savus mirušos

līdzīgos līdzenajos kapulaukos (Centrāllietuvas līdzenie ka-

pulauki). No šī skaidrojuma izriet, ka Žemaitijas, Lietuvas

vidienes un Nemunas labā krasta līdzenie kapulauki veido vie-

notas kultūras apgabalu, kuru apdzīvoja vienas cilmes ciltis.

Kraniologiskā materiāla analīze parādīja, ka 5.-B.gs.

Lietuvas vidienē līdzenos kapulaukus atstājušas ciltis, ku-

ru antropoloģiskais tips krasi atšķīrās gan no iepriekšējā

perioda uzkalniņkultūras ciltīm, gan no Nemunas labā krasta

cilts kopienām, kur konstatēti agrīnie līdzenie kapulauki.

5.-3.gs. Lietuvas vidienes ciltis ar tām raksturīgām antro-

poloģiskām pazīmēm atšķīrās arī no 5«-9'gs. Žemaitijas un

Zemgales ciltīm.

Tādējādi 5.-3«gs. līdzenie kapulauki Lietuvas vidienē

ir pilnīgi jauna parādība, kuru var skaidrot tikai ar jaunu

cilšu migrāciju. Sī migrācija ir ciešā sakarā ar Lielo tau-

tu staigāšanu Eiropā, kuras ietekmē no austrumiem (dienvid-

austrumiem) Lietuvā un Latvijā ienāca jaunas ciltis.

Sīs eiropeīdās ciltis ar masīvu galvaskausa uzbūvi un

platu seju pārstāv ļoti arhaisku ziemeļeiropeīdās rases atza-

ru. lespējams, tās ir pirmās austrumbaltu ciltis Baltijā.

Sīs ciltis ap 6.-7«gs. miju parādījās arī Latvijā -

Augšzemē, Vidzemes dienvidaustrumos un Rietumlatgalē, kur ie-

rīkoja jau pieminētos līdzenos kapulaukus. Arheoloģiskajā li-

teratūrā tās tiek saistītas ar latgaļiem.

So cilšu migrācija no Lietuvas vidienes bija vērsta gal-

venokārt ziemeļu virzienā. Tā praktiski neskāra Žemaitiju,

tikai nedaudz tās ziemeļrietumus. Tomēr daļa šo cilšu ap 3.-

--9.gs. miju iekļuva arī Zemgalē un, iespējams, Dienvidkurzemē.

Antropoloģiskā ziņā Vidzemes latgaļi un Lietuvas vidie-

nes ciltis ir tik līdzīgas, ka to radniecība un kopējā cilme

neizraisa šaubas. Tas savukārt apstiprina latgaļu migrāciju

uz Latviju caur Lietuvas vidieni.
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Līdz šim zinātniskajā literatūrā pastāvēja uzskata, ka

visu Vidzemi un Latgali senatnē apdzīvoja vienas un tās pa-

šas latgaļu ciltis. Taču jaunākie kraniologiskie pētījumi

liek Vidzemes dienvidos, Augšzemē un Rietumlatgalē nodalīt

vienu, bet Austrumlatgalē - citu latgaļu antropoloģisko ti-

pu. Sie tipi gan ir tuvu radniecīgi. Austrumlatgales un Vid-

zemes latgaļi vienas ziemeļrasea ietvaroa pārstāv divus dažā-

dus morfoloģiskos variantus.

Latgales austrumu novadu latgaļiem ir liela antropolo-

ģiskā līdzība ar Daugavas augšteces krivičiem. Taa varētu

nozīmēt, ka austrumlatgaļi Latvijā neienāca caur Lietuvu,

bet gan no Ziemeļbaltkrievijaa. Taču ļoti iespējams, ka gan

Vidzemes, gan Austrumlatgales latgaļi runāja dažādos aus-

trumbaltu valodas dialektos.

Pēdējie kraniologiskie pētījumi pilnīgi negaidīti ir

izvirzījuši vēl vienu līdz āim nerisinātu austrumbaltu sen-

vēstures problēmu. Pētot Lietuvas I.g.t. kraniologisko mate-

riālu, tika novērots kāds "demogrāfiska spiediens" virzienā

no dienvidiem uz ziemeļiem, kā rezultātā Latvijā ienāca jau-

ni iedzīvotāji. Sī parādīoa datējama ar I.g.t. pēdējiem gad-

simtiem. Pasīvās plataejaināa auatrumbaltu ciltis ienāca Zem-

galē, ieapējama, Dienvidkurzemē, bet īpaāi Vidzemē un Latga-

le", kur tās parādās atkārtoti.

Uz kraniologiskā materiāla bāzea (izvēratai analīzei tas

gan vēl ir nepietiekoās) āo problēmu paāreiz var tikai aptu-

veni ieakicēt. Tā neapšaubāmi pelna nopietnu izpēti gan uz

antropoloģiskā, gan arheoloģiskā materiāla bāzes.

Sī atkārtotā baltu cilšu ienākšana Latvijā I.g.t. pēdē-

joa gadsimtos rod apstiprinājumu Lietuvas arheoloģiskajā ma-

teriālā, kur ap S.-9.gs. miju konstatēta jaunu cilšu ienākša-

na Lietuvas vidienē un Austrumlietuvā. Sis notikums Lietuvā

varēja būt par iemeslu masīvo plataejaino austrumbaltu cilšu

atspiešanai uz ziemeļiem un to atkārtotai ienākāanai Latvi-

jaa dienvidu rajonos, bet jo īpaāi Vidzemē un Latgalē, kur

ar 9«-10.ga. atrauji pieaug līdzeno kapulauku skaits.



В. Eglāja

ARHEOLOĢISKĀ UZRAUDZĪBA VECRĪGĀ

Restaurācijas institūts 1993. un 1939» gadā

veica komplekso izpēti šādos Rīgas objektos: Mārstaļu ielā

21, Vecpilsētas ielā 11/17, Jaunielā 26, Skārņu ielā 22 un

Miesnieku ielā 13» Visos objektos paralēli arhitektoniska-

jai izpētei notika ēkas pamatu apsekošana, noskaidrojot to

dziļumu, tehnisko stāvokli, kā arī nesošās grunts stratigrā-
-2

fiju. Kopumā izpētīta 123 m liela platība, iegūtas 95 sen-

lietas, 332 keramikas lauskas, 130 krāsns podiņu fragmenti,

372 ādas apavu detaļas. Ņemot vērā izpētes uzdevumu, kā arī

pētāmo ēku slikto tehnisko stāvokli, āurfu dziļums nepār-

sniedza 1,5-2,0 m, bet izmēri - 2,0x3,0 m. Visos minētajos

objektos institūts "Komunālprojekts" veica inženierģeoloģis-

kos pētījumus.

Mārstaļu ielā 21 (Dannenšterna nams) pagrabos konsta-

tēts, ka kultūrslānis saglabājies 0,6-0,7 m biezumā, turklāt

augšējo, 0,25-0,4 m biezo slāni veido 17«gs. beigu celtnie-

cības būvgruži. Visas galvenā korpusa pagrabu sienas celtas

vienlaicīgi, to mūrējumā izmantoti doloraītakmeņi un ķieģeļi,

šuvēs ķīlāti kārniņi. Zem pamatiem novietoti baļķi (j6 0,3-

-0,5 m), daļai no tiem blakus dzīti pāļi, kā arī pats baļķis

novietots uz pāļiem. Noskaidrots, ka nevienā galvenā korpusa

pagrabu sienā nav izmantoti senākās apbūves fragmenti. Tas

ir pretrunā ar arhitekta A .Zandberga hipotēzi par Krīdenera

sētas (nocietināta 13«gs. teritorija, kas atradusies āo

gruntsgabalu rajonā) aizsargmūra iekļaušanu pagraba kapitā-

lajās sienās, kā ari par senākās kvartāla apbūves ietekmi uz

plānojumu. Senākā apbūve atsedzas tieši zem 17«gs. beigu ak-

mens plākšņu grīdām - tā ir galvenokārt no dolomītakmeņiem

mūrētu pamatu fragmenti, vietām saglabājusies ķieģeļu mūrē-

juma apakšējā daļa vandu sējumā. Visas sienas nojauktas ap

0,6 m attālumā no esošiem pamatiem. Atsegto senāko konstruk-

ciju platums 0,8-1,5 m, tās iedziļinātas pamatzemē un ie-
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sniedzas 0,1-0,2 m dziļāk nekā pagraba pamati. Pēc nedaudza-

jiem atradumiem - keramikas lauskām, kaula priekāmetiem

(13. att-: 5, 7)> kā arī balstoties uz agrāko šīs teritori-

jas arheoloģisko izpēti, apbūvi iespējams attiecināt uz

14./15« gs» Ēku iekšpusē un ārpusē saglabājušās liela uguns-

grēka pēdas. Likvidētajā caurbrauktuvē 17«gs. pagrabi nav

bijuši. Surfā pie absolūtā augstuma atzīmes + 3.16 atsegts

bruģa fragments, kas uzskatāms par turpinājumu 14.gs. bruģim,

kuru 1932. gadā atsedza ēkas ziemeļu pagalmā. Rietumu piebū-

ves vienīgajā aizbērtajā pagrabā zem esošo sienu pamatiem

atsegta kāda mūra celtne (11,0x3,5 n). Tās 0,7 m platās sie-

nas mūrētas no dolomītakmeņiem un saglabājušās I,om augstu-

mā. Celtnes ārpusē fragmentāri atsegta guļbūve, kas pārsedz

senāku, no plankām veidotu atkritumu bedri. Kultūrslānī at-

rastās keramikas lauskas un koka trauku galdiņi leuj datēt

minētās konstrukcijas ar 15«/16.gs.

Vecpilsētas ielā 11/17 piecos āurfos apsekoti sienu pa-

mati. Neviens no šurfiem nav izrakts līdz pamatzemei. Zem pē-

tītajām telpām nav bijuši pagrabi, tādēļ kultūrslānis sākas

tūlīt zem esošajām grīdām. Analizējot izrakto šurfu profilus,

jāsecina, ka daļā telpu kultūrslānis netraucēts, bet daļā

pārrakts, aizberot ar izmantoto zemi. Dziļāk par esošo sienu

pamatiem kultūrslānis visā teritorijā saglabājies netraucēts

un attiecināms uz laikposmu pirms 16.g5., jo augšējais - 2,0 i

biezais slānis veidojies galvenokārt 16./17«gs. (13. att.: 4,

6). Ģeoloģiskajos urbumos konstatēts 3,0-4,3 m biezs kultūr-

slānis, kas sasniedz pamatzemi pie absolūtā augstuma atzīmes

+ 2,20 līdz + 0,70. Objektā atrasts daudz ādas apavu fragmen-

tu, daļa apavu rekonstruējami.

Jaunielā 26 ēkas pagalmā pie M.Skolas ielas iemērīts

2
35 m liels laukums. Kultūrslāņa biez;ums 2,3 m. Visā pētīta-

jā platībā tas pārrakts, ierīkojot vēlākas apbūves būvbedres.

Laukuma vidusdaļā 1,0 m dziļumā atsegts laukakmeņu bruģis, ku-

ru datē Kārļa XI 1662. g. kalts Rīgasi šiliņš. Senāks kultūr-

slānis nav saglabājies. Vecākā konstrukcija šajā teritorijā

ir 17.gs. b. celtā galvenā korpusa daļa. Hipotētiskais bīska-

pa sētas fragments mūrēts 13.gs. vidū un ar senāko apbūvi nav
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saistāms. Laukumā atrasts daudz kvalitatīvu 13.gs. krāsns

podiņu, kā arī atsevišķi 16. un 17«gs. krāsns podiņu frag-

menti (13. att.: 3, 3-11).

Skārņu ielā 22 apsekoti visu ēkas sienu pamati. Tie ie-

dziļināti 0,2-0,4 m dziļumā zem pašreizējā grīdas līmeņa,

kas ļauj domāt, ka ēkai sākotnēji pagrabi nav bijuši. Divos

šurfos pie ēkas ziemeļu sienas konstatēts līdz 0,4 m biezs

degušu ogļu un mālu slānis, kā arī divas pamatzemē iedziļi-

nātas bedres. Vienā no tām atrasts fragmentārs neglazēta mā-

la trauks (13. att.: 2). Pārējā teritorijā kultūrslānis lik-

vidēts. Pamatzemē atsegta pie absolūtā augstuma atzīmes

+ 2.00.

Miesnieku ielā 13 izrakti divi šurfi. Konstatēts, ka

17'/13.gs. noliktavai pagrabu nav bijis. Ēkas pamati 1,5 m

dziļumā balstīti uz vertikāli dzītiem koka pāļiem. Pie ab-

solūtā augstuma atzīmēm ap + 3»00 sākas neskarts kultūrslā-

nis - blīva organika ar kārniņu, ķieģeļu, šķembu un koka

skaidu ieslēgumiem. Lauskas un salīdzinošais materiāls ļauj

datēt kultūrslāņa virsmu ar 16./17»gs. (13. att.: 1)

J. Graudonis, J. Ciglis

PĒTĪJUMI TURAIDAS PILĪ

Vēstures institūta Turaidas arheoloģiskā

ekspedīcija sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu, turpinot

Turaidas mūra pils izpēti, strādāja pils pagalmā, ziemeļu

priekājjjilī un pilskalna rietumu nogāzes ziemeļu daļā ap

2500 m platībā. Pārrakts ap 2600 zemes.

Pils pagalma dienvidaustrumu daļā, jau iepriekšējās se-

zonās pētītajā austrumu aizsargsienai pieguļošajā XVI lauku-

mā, t.s. palasta ziemeļu galā, sasniedza pamatzemi. Tur at-

klājās vairākas apbūves kārtas, no kurām divas senākās attie-

cas uz lībiešu koka pils pastāvēšanas laiku.

Kalna dabiskajā slīpumā intensīvi melnais 12.-13»gs.

kultūrslānis austrumu nogāzes virzienā kļuva biezāks, pie
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aizsargsienas sasniedzot 1,3-1,4 m. Nogāze sākotnēji bijusi

nostiprināta ar koku klāstiem. Senākais klāsts likts uz pa-

matzemes, bet vēlākais - virs pirmā, starp tiem plānas meln-

zemes un smilšu kārtas. Otro klāstu sedza plāna māla kārta.

Uz klāstiem veidota pirmā apbūves kārta. Tur atklājās divi

vienlaicīgi celtu ēku pakši - vienai ēkai dienvidrietumu, ot-

rai - ziemeļrietumu paksis, baļķu t> ap 0,20 m. Starp celtnēm

1,10-1,20 m plata, ar koku klāstu segta sprauga. Virs ziemeļu

pusē esošās celtnes pamatvainaga atklājās vēl trešās, jaunā-

kās celtnes dienvidrietumu paksis. Visas šīs celtnes pārrak-

tas, vēlāk rokot aizsargsienas pamatu būvbedri. Senlietu ša-

jā slāni maz: dzelzs ogļu lāpsta ar tordētu iedzftni, aužamo

stāvu atsvara fragments ar īpašuma zīmi v.c Lībiešu koka

pils kultūrslāni sedza līdz 0,4 m biezs māla blīvējums, bet

virs tā situēta mūra apbūve - vairāku sienu pamati.

Austrumu aizsargsienai un arī "palasta" rietumu sienai

piemūrēta 1,30 m bieza, galvenokārt no plienakmeņiem celta

siena, kas šķērso "palastu" austrumu-rietumu virzienā. Tās

pamatos, tāpat kā aizsargsienā, veidota arka.

"Palasta" ziemeļrietumu stūrī atklājās kādas mūra celtnes

dienvidaustrumu stūris, kura dienvidu un rietumu sienas tur-

pinās rietumu un ziemeļu virzienā, paejot zem "palasta" sie-

nām. Dienvidos no lielās sienas, kas šķērso laukumu austru-

mu-rietumu virzienā, konstatētas degušu koku paliekas un ap-

būves trešās kārtas mūra konstrukcija - mazas celtnes ķieģeļu

pamati, kas pieslēdzas lielajai sienai un "palasta" rietumu

sienai. Sīs senās mūra konstrukcijas sedza zemes kārta un trū-

dējušas dēļu grīdas paliekas ar siju fragmentiem, kas atradās

tikai 0,10-0,30 m zem 1776. g. ugunsgrēka deguma virsmas, ku-

ru atsedza 1937« gadā. Laukumā dziļāk atsegti arī "palasta"

sienu pamati.

Uz ziemeļiem no XVI laukuma - XIV laukumā, kas situēts

gar austrumu aizsargsienu, atklāja, ka 1776. g. ugunsgrēkā

nodegušās celtnes siena, kas redzama šī laukuma ziemeļu malā,

mūrēta uz sienas, kas te bijusi jau senāk. Vecā siena iezīmē-

jas kā 0,5-0,9 m plats ievirzljums jaunākās sienas dienvidu
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puaē. 0,35 ni uz dienvidiem no vecāa aienaa atklājāa cita, do-

mājama, vēl aenāka aiena (0,7 m bieza). Tā mūrēta no plien-

akmeņiem kaļķu javā un šķērao laukumu auatrumu-rietumu vir-

zienā. Uz dienvidiem no jaunatklātāa aienaa līdz pat "palaa-

ta" ziemeļu aienai ataedzāa deguma virsma» Laukuma rietumu

daļā virs deguma atrodas klons, izlikts galvenokārt no pus-

ķiegeļiem.

Noņemot kroti atarp XIV un XVI laukumu, 1,0-1,2 m uz

ziemeļiem no "palaata" ziemeļu aienaa ataedzāa rūpīgi izlik-

ta ūdena noteka, kaa veidota no laukakmeņiem un plienakmeņiem

un rietumu virzienā turpināa XIII laukumā» Noteka attiecaa

uz 13.ga. - pila apbūvea jaunāko poamu. Atklājumi šajoa lau-

kumoa parādīja, ka 13«-14.ga. pila dienvidauatrumu daļā ap-

būvea plānojums atšķīries no tā, kaa minēts 1590» gada ap-

rakstā. Ap 15'gs. notikusi šī rajona radikāla pārbūve.

Jauniemērītajā XIII laukumā un noņemot kroti starp XIII

un XVI un starp XV un XVI laukumu, pilnībā tika atsegta 17»-

---13.gs. celtne (ap 13x17 m), kas nodegusi 1776. gada ugunsgrē-

kā. Celtnē bijuāas 5 telpas. Centrālā - pirmā telpa (6x5 m)

izdalās kā "apkalpes" telpa» No tās apkurināta auatrumoa eso-

šā 2., kā arī ziemeļoa un rietumos eaošā 4. un 5« telpa, sa-

vukārt pirmā telpa apaildīta no triju krāšņu priekšpusēm. le-

eja 1. telpā bijuai dienvidu puaē, un no šīa telpaa varēja ie-

iet 2. un 5« telpā. Otrā telpa (5.5x5.3 m) aizņēma celtnea

dienvidauatrumu daļu. Tāa ziemeļrietumu stūrī atradāa krāans,

kas apkurināma no pirmās telpas, bet ziemeļaustrumu daļā

2x2,3 m lielā platībā ieklāta ķieģeļu klona. Sākotnēji no 2.

telpaa bijuai ieeja 3» telpā, kaa situēta celtnes ziemeļaus-

trumu stūrī. Taču vēlāk šī ieeja aizmūrēta. Trešā telpa

(4x5,3 m) neapkurināma. No tās izeja uz ziemeļiem uz mazu

bruģētu pagalmiņu, austrumu virzienā ieeja "palaatā", rietumu

virzienā - 4. telpā. Sajā telpā zem zemea klona ataegta no

sīkiem akmeņiem izlikta brugia ar ūdena noteku ziemeļu-dien-

vidu virzienā. Brugia senāks par celtni. Ceturtajai telpai

(4x5,2 m) ķieģeļu grīda, tās dienvidrietumu stūrī ailtum-

krāans. Viau lielāa celtnea rietumu galu aizņem piektā telpa
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(10,5x3,9 га). То apsildīja krāsns, kas atradās pie austrumu

sienas. Telpai zemes klons. Vērojot celtnes konstrukciju pa-

liekas un degušo koku situāciju, secināms, ka celtne bijusi

divstāvu ar divslīpju jumtu. Ūdeņi, kas nāca no jumta, pa

celtnes dienvidu un ziemeļu pusē esošajām notekām novadīti

ārpus aizsargsienām.

Rietumu aizsargsienai pieguļošajā II laukumā atklāja pa-

matzemē nedaudz iedziļinātas stabu konstrukcijā celtas celtnes

(5.90x5,90 m) pamatvainagu. Stūros salaidumi gludā paksī ar

iecirtumu baļķu galos līdz pusei. Četrstūraini tēstos vainaga

baļķos (ap 20x20 cm) iekalti 10x20 cm lieli caurumi, kuros

vēl saglabājušās ielaisto statņu paliekas. Ēkas sienas veido-

tas pēc stāvbūves principa, karkasa ārpusē liekot cieši bla-

kus citu citai ap 7 cm biezas plankas. Celtnes rietumu pusē

konstatēja izdobtu koka ūdensnoteku ūdeņu izvadīšanai. Celtnes

dienvidrietumu stūrī ap 2x2 m lieli krāsns pamati, bet ziemeļ-

rietumu daļā - dubultgrodu sistēmā būvēta aka. Akas ārējie

grodi veidoti guļbūves tehnikā no 1,50 m gariem apaļkokiem

(/ 0,10-0,15 m) ar krusta pakšu pārlaidumu. lekšējā sistēma

veidota, akas stūros liekot stāvkokus (ap 10x10 cm) un to gro-

pēs ielaižot ap 6 cm biezus dēļu grodu galus. Celtnē ieguva

koka trauku kopatradumu - muldu, veselu virpotu koka bļodiņu.

Zem muldas atrada koka galdiņu trauciņu. Arī akā viena vesela

un viena virpotas koka bļodiņas puse, kā arī pieci koke gal-

diņu trauciņi. Domājams, ka aprakstītā celtne bijusi pirts.

Zem šīs celtnes pamatvainaga iezīmējas vēl senākas, līdzīgas

konstrukcijas celtnes paliekas. Laukuma ziemeļrietumu stūrī

atklājās no ķieģeļiem celtas krāsns fragments. Krāsns, jādomā,

izpostīta, ceļot minētās stāvkoku celtnes. Izrakumi II lauku-

mā parādīja, ka dienvidos no pusapaļā torņa gar pils rietumu

aizsargsienu pagrabi nav eksistējuši. Aizsargsienā izmūrētās

vēdlūkas liecina, ka celtnieki par pagrabiem domājuši, bet

šī iecere nav realizēta.

Pārbaudes rakumā I laukumā starp muzeja ēku (klēti) un

pusapaļo torni atklājās sienas paliekas, kas mūrētas no lauk-

akmeņiem bagātīgā kaļķu javā. Sienas paliekas, jādomā, saistā-
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таз ar pilskalna rietumu nogāzē konstatētās

dienvidu sienu.

Ziemeļu priekšpilī visā garumā attīrīja 55 m garo, ap

1,35 m biezo cvingera austrumu sienu. Tās ārējās malas mū-

rētas gludi, liekot ķieģeļus vendu sējumā (2 laidņi, 1 gale-

nieks), vidū plienakmeņu un laukakmeņu pildījums kaļķu javā.

Sīs sienas dienvidu daļā, posmā pret ziemeļu priekSpils V

laukumu līdz pat akmeņu sienai, kuru atklāja 1937» gadā lau-

kuma dienvidu galā, izsekojama sarežģīta secīgu mūrējumu ko-

pums, kuru, jādomā, varēs izprast, norokot tagadējā coļa ra-

jonu.

Z-V laukumā, kas atrodas uz dienvidiem no ziemeļu

priekSpils dienvidu sienas, kopš darbu sākuma norakti būvgru-

ži un kultūrslānis 5-3 m čziļumā. Laukuma dienvidu pusē jau

atsegta pamatzemē - gaiša smilts, bet virzienā uz ziemeļiem -

mālaina zeme, gar ziemeļu priekSpils dienvidu sienu - būvgru-

ži. Laukumā - virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem, it īpaši

ziemeļdaļā, - straujš zemes līmeņa kritums iezīmē senā grāv-

ja vietu. 1590. gada pils aprakstā te starp cvingera sienām

minēts grāvis ar paceļamu tiltu. Ziemeļu priekSpils dienvidu

siena celta šī senā grāvja gultnē, un tā piemūrēta cvingera

austrumu sienai. Tāpēc ziemeļu priekšpila dienvidu siena at-

zīstama par hronoloģiski vēlāku. Savukārt vēlāka par šo sie-

nu ir tā, kas atrodas laukuma austrumu malā un ir piemūrēta

pirmajai. Tās pamatiem ir divu līmeņu cokoli. Pamati mūrēti

no laukakmeņiem, bet pati siena - no ķieģeļiem. Tās dienvidu

gala un Z-V laukuma dienvidos esošās laukakmeņu sienas saejā

(laukuma dienvidaustrumu atūrī) atklāja kārniņu krāvumu - no-

liktavu. Kārniņi likti, domājama, zemē ieraktā bedrē, oet vē-

lāk apbērti ar būvgružiem.

Senā grāvja vieta vēl skaidrāk iezīmējas ziemeļu priekš-

pila Z-IV laukumā, kura rietumu daļā 6,5-7 m dziļumā no pirms-

izrakumu līmeņa atsegti grāvja gultnē celtās ziemeļu priekš-

pila dienvidu aienaa un no liela izmēra laukakmeņiem mūrētie

cvingera austrumu aienaa pamati. Vira cokola rūpīgs ķieģeļu

aienu mūrējuma. Z-IV laukuma rietumu daļā konatatēja kādaa
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koka konstrukcijas rietumu galu: baļķi ar iedobtā gropā lik-

tiem stāvkoku galiem, āī konstrukcija ir paralēla ziemeļu

priekSpils dienvidu 3ienai un varētu būt senāka par to. Pēc

ziemeļu priekSpils dienvidu sienas uzmūrēāanas laukumā esoāā

grāvja daļa aizbērta ar māliem un mālainu jauktu zemi, izlī-

dzinot ziemeļu priekāpils sākotnējās apbūves virsmu.

Ziemeļu priekāpils ziemeļu daļā uz rietumiem no 1937«

gadā pētītā ziemeļu priekāpils vārtu torņa (Z-VI laukums) at-

klājās vēl otra torņa pamati. Tā iekāējais /5 ap 4,50 m, sienu

biezums rietumu un austrumu virzienā ap 1,55-1,60 m, ziemeļu

pusē - 2,10 m, bet vietā, kur saiet tornis un aizsargsiena,

kas turpinās austrumu virzienā, - pat 2,70 m. leeja tornī ie-

zīmējas dienvidu pusē. Noskaidrojās, ka ap 1,8 m biezā siena,

kas attiet no ziemeļu priekāpils vārtu torņa ziemeļu daļas

rietumu virzienā, nepieslēdzas tornim Z-VI laukumā (starp tiem

ap 1,6 m plata sprauga). Arī 0,3 m biezā siena, kas no otra

torņa dienvidu daļas stiepjas austrumu virzienā, nepieslēdzas

cvingera rietumu sienai. Starp tām ap 1,0 m plata sprauga,

acīmredzot, vārtu vieta.

Ziemeļu priekāpils ziemeļu galā (Z-I laukums) un starp

Z-I laukumu un ziemeļu priekāpils vārtu torni atsedza cvinge-

ra ziemeļu galu un sienu, kas cvingeru savieno ar priekāpils

vārtu torni. Tā mūrēta no laukakmeņiem un piekļaujas cvinge-

ram, taču celta vienlaicīgi ar priekspils vārtu torni. Cvin-

gera sienās netika konstatēta ieejas vieta, un iekļūāana tajā

vēl nav noskaidrota. No cvingera austrumu sienas austrumu

virzienā atiet ap 1,20 m bieza un ap 13 m gara priekāpils zie-

meļu aizsargsiena. Tajā 3 m uz austrumiem no cvingera bijusi

ieeja priekāpilī. Tur vārtiem konstatēja divua dažāda laika

ieejas līmeņus, bet sienā, kas atrodes uz austrumiem no vār-

tiem, - mūrī iebīdāma vārtu aizsargbeļķa dobuma vietu. Pēc

torņa uzcelāanas ieejas vieta no austrumiem aizsargāta ar

0,7-0,3 m biezu sieniņu, kas uzcelta starp priekāpils ziemeļu

sienu un vārtu torni. leejas priekāa bruģēta. Bruģī veidota

noteka ar strauju kritumu austrumu virzienā. Tā domāta ūdeņu

izvadīšanai nogāzē pa caurumu mazās sieniņas pamatos.



19. att.
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Mūru ieskautajā ziemeļu priekāpila ziemeļu daļā (Z-I

laukuma) atklājās vairāku būvju paliekas. Uz pamatzemes

liktie laukakmeņi priekāpila ziemeļrietumu atūrī iezīmēja

nelielaa celtnea pamatus. Celtnes ziemeļaustrumu stūrī at-

klājās ķieģeļu klona fragments. Z-I laukuma vidusdaļā un tā-

lāk Z-II laukumā atsedzās 0,3 m plati plienakmens pamati,

kas turpinās dienvidu virzienā zem Z-111 laukuma, kurā dzi-

ļāk nav rakta. Uz austrumiem konstatēti arī citi laukakmeņu

pamati, kuri tāpat turpinās dienvidu virzienā. Tie aaiatāa

ar aienu fragmentiem, kurua atklāja 1937« gadā Z-IV laukumā,

un kuri pārtrauca tūristu takas veidoāanu austrumu nogāzē

ziemeļu priekāpils rajonā.

Uz ziemeļiem no pils galveno vārtu torņa 13 m garumā at-

sedza cvingera rietumu sienas dienvidu galu. Izrādījās, ka āī

aiena celta uz kāda mūra pamatiem, kaa veidoti no lieliem

laukakmeņiem. Rietumu nogāzē, nodroāinotiea pret alīdēāanu,

āai sienai bijis piemūrēts kontrforss. Seno pamatu dienvidu

gals nojaukts, ceļot pils vārtu torni. Tādējādi te iezīmējas

trīs celtniecības kārtas, kuru hronoloģija turpmāk jānoskaid-

ro.

Abās izrakumu sezonās iegūtas 533 senlietu uzskaites

vienības, ap 390 keramikas lausku, эр 2300 krāsna podiņu

fragmentu un ap 11 900 dzīvnieku kaulu. Vairākuma aenlietu

(viraa, logu restu atieņi, logu apkalumi, naglas, pārliktņi

v.c.) saistās ar celtniecību. Uzieti arī plienakmens kolonnu

pamati, kārniņi, profilķiegeļi. Atrasti darbarīki - naži

(19» att.: 3), cirvis, grebļi (19. att.: 9, 10), dzirkles,

cirtņi (19. att.: 10, 13), īleni, urbis, laktiņa (19« att.:

14), zvīņu skrāpis (19» att.: 1) v.c. Viduslaiku kultūrslānī

atrasts ar neolītu vai bronzas laikmeta sākumu datējams ak-

mens kalta (19* att.: 15)» Nenosakāma nozīme ir darbarīkam

ar trim saliektiem zariem un perpendikulāri stāvam veidotu

uzmavu (19. att.: 11). Raksturīgi ir ieroči: bultu gali

(19. att.: 3-6), lielgabalu lodea, ložu lejamāa atandziņaa,

arbaleta riekats, bruņu plākanea, pīta bruņukrekla frag-
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ments. 13.-14. gadsimta slānī atrasts depozīts ar 14 dažāda

tipa uzmavas un iedzītņa bultu galiem (19* att.: 3, 5), kas

liecina par dažāda tipa bultu galu vienlaicīgu pastāvēāanu

un dod priekāstatu par to iekātoāanu. Izrakumos atrasti arī

pakavi, pieāi, iemauktu laužņi, zirgu skrāpis. Pils ikdienu

rakstura slēdzenes,atslēgas,sprādzes,spēļu kauliņi, kaula ro-

tājuma plāksnītes, kaula stabulīte, kaula rokturi, monētas,

skalturis (19- att.: 2), sveču āķēres (19. att.: 7) v.c

iedzīves priekāmeti.

12.-13.gs. sākuma kultūrslāni pārstāv liels skaits au-

žamo stāvu māla atsvaru fragmentu, krama un slānekļa āķembas,

vārpstu skriemeļi, bultas gals (19.att. : 4), aprecēs v.c. sen-

lietas .

Izrakumi Turaidas pilī turpināsies.

R. Grāvere

DIENVIDU GRACILAIS

ODONTOLOĢISKAIS TIPS LATVIJĀ

Līdz āim gan senajā, gan arī mūsdienu latvie-

āu odontologiskajā materiālā bija nodalīti un aprakstīti

galvenokārt trīs odontologiskie tipi. Ar latgaļu, ciltīm Lat-

vijā saistījās divi odontologiskie tipi: Viduseiropas, - kā

tiem sākotnēji piemītoāais (Lejasbitēni) - un Ziemeļeiropas

reliktais odontologiskais komplekss, kurā ir raksturīgs vē-

lākā laika, proti, 12.-14.gs. Vidzemes latgaļiem (Uplanti,

Jaunpiebalga). So abu odontologisko tipu pamatkomponente ir

ziemeļeiropeīdas izcelsmes masīvais platsejainais antropolo-

ģiskais tips, kas arī noteica āiem tipiem raksturīgo samērā

zemu vai vidēju zobu sistēmas redukcijas pakāpi. Ziemeļeiro-

pas reliktajā odontologiskajā kompleksā salīdzinoāi zemu zo-

bu sistēmas redukcijas līmeni papildina arī vairākas austru-

mu izcelsmes pazīmes.

Daugavas lībieāiem, kas 10.-12.gs. apdzīvoja Latvijas

teritoriju, ir raksturīgs t.s. ziemeļu gracilais odontologis-

kais tips, proti, gracils zobu komplekss, kuru papildina
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daudzas austrumu cilmes īpatnības. Viduslaikos un mūsdienu

latviešu odontologiskajā materiālā šis tips joprojām sasto-

pams seno lībiešu apdzīvotajās teritorijās, galvenokārt

Rietumvidzemā.

īpatnēju odontologisko tipu - samērā gracilu, taču ar

ļoti nelīdzsvarotu redukcijas kompleksu.- pārstāv Zemgales

iedzīvotāji. Tāds pats odontologiskais tips novērojams arī

11.-13.gs. zemgaļu ciltīm. No ziemeļu gracilā odontologiskā

tipa tas atšķiras ne tikai ar zināmu nelīdzsvarotību reduk-

cijas kompleksā, bet arī ar to, ka tam gandrīz nepiemīt

austrumu pazīmes.

Pēdējo gadu izrakumos Kokneses kapulaukā (I.Zeieres

pētījumi) iegūts visai prāvs odontologiskais materiāls, ku-

ra izpēte apliecina ļoti gracila odontologiskā tipa esamību

Kokneses 10.-12.gs. iedzīvotāju vidū. Arheoloģiskais mate-

riāls šeit fiksē galvenokārt latgaļiem raksturīgo materiālo

kultūru ar vairākām lībiešu, mazāk sēļu iezīmēm (Zeiere,

1933).

Kokneses iedzīvotāju odontologiako pazīmju kompleksam
2

raksturīgs lielā skaitā konstatētais kraudings (1 zoba iz-

virzījums ārpus alveolārā loka; 14%), turpretī retāk sasto-

pama augšējo mediālo priekšzobu diastēma (sprauga; 10%), kas

ir raksturīga gracilajām odontologiskajām formām kopumā.

Kokneses odontologiskajā materiālā jāatzīmē arī ļoti bieža

Karabelli paugura sastopamība (54%), visai izplatīta ir pir-

mā augšējā lielā dzerokļa četrpaugura forma (14%), nedaudz

palielināts ir austrumu cilmes pazīmju īpatsvars. lepriekš-

minētās īpatnības uzrāda atšķirību no ziemeļu gracilā odon-

tologiskā tipa, un vairākas pazīmes liecina par dienvidaus-

trumu izcelsmi, piemēram, trigonīda distālās kores un vidē-

jā iekšējā papildpaugura lielais īpatsvars (12%) savienojumā

ar metakonīda liektās krokas salīdzinoši nelielo sastopamību

(7%) un pirmā apakšējā lielā sešpauguru dzerokļa iztrūkumu.

Samērā augsta zobu sistēmas redukcijas pakāpe savienojumā ar

dienvidaustrumu cilmes austrumu īpatnībām liecina par senās

Kokneses iedzīvotāju piederību dienvidaustrumu cilmes gra-
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cilo fomu lokam un saistās ar Balkānoa un Kaukāzā izplatīto

dienvidu gracilo odontologisko tipu. Par minētā tipa klāt-

eaamību Kokneaea kraniologiskajā sērijā liecina arī šīs gru-

paa iekšienē izakaitļotāa pazīmju korelācijaa.

Tādējādi Kokneaea iedzīvotāju vidū pāratāvēto dienvidu

gracilo odontologiako tipu grūti aaiatīt ar latgaļiem. Таз

nav raksturīga arī lībiešiem. Kā ziemeļu gracilā odontolo-

giakā tipa pārstāvjiem tiem raksturīga izteikta zobu sistē-

mas gracilitāte kopā ar palielinātu austrumu pazīmju īpatsva-

ru, taču lībiešu vidū dominē arī tādas pazīmes, kā seāpaugu-

ru apakšējie dzerokļi un metakonīda liektā kroka.

Tādējādi dienvidu gracilo odontologisko tipu, kas sa-

stopams Koknesē 10.-12.g5., var saistīt ar sēļiem, jo arī

arheoloģiskajā materiālā ir vērojamas sēļu kultūras pēdas.

So pieņēmumu apstiprina Boķu kapulauka odontologiskā materiā-

la analīze. Sia materiāla pieder 2.-4.gs. uzkalniņkultūraa

austrumu grupējumam. Līdzīgi tam, kā tas bija Koknesē, arī

Boķu kapulauka materiālā paaugstināta zobu sistēmas gracili-

tāte apvienota ar dienvidaustrumu izcelsmes iezīmēm - ļoti

reta ir varianta 2 mcd II sastopamība (B%), absolūts metako-

nīda liektās krokas iztrūkums, taču jūtami biežāka ir trigo-

nīda distālās kores un vidējā iekšējā papildpaugura sastopa-

mība (9%)« Boķu kapulauka pētniece L.Vankina uzskata, ka šo

apbedījumu vietu ir atstājuši sēļi (Ванкина, 1987).

Rezumējot visu teikto, jāsecina, ka sēļi un latgaļi

odontologiskajā materiālā pārstāv dažādus tipus. Latgaļiem

ir raksturīgs Viduseiropas odontologiskais tips, kura pamat-

pazīmes ir vidēji izteikta zobu sistēmas redukcijas pakāpe,

absolūts austrumu cilmes pazīmju iztrūkums, un šis tips

saistās ar lielo ziemeļeiropeīdo rasi kopumā. Savukārt sēļi

pieder gracilo antropoloģisko formu lokam, kura zobu komplek-

sā sastopamais austrumu pazīmju virknējums ļauj tos saistīt

ar Dienvidaustrumeiropu, Balkāniem. Dažādi ir arī āo odonto-

logisko kompleksu hronoloģiskie ietvari. Dienvidu gracilais

odontologiskais tips Latvijā pirmoreiz parādās ar agrā dzelža

laikmeta uzkalniņkultūru un izzūd viduslaikos. Vairākos Augš-
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zemes rajonos (Ķuncu, Beteļu, Ratulānu kapos Jēkabpils raj.

dienvidos) tas saglabājies vēl 17«-13.gs., bet mūsdienās sa-

stopams drīzāk kā izņēmums tikai ataeviāķos punktos (Nereta,

Zasa). Viduseiropaa odontologiskais tipa aavā klaaiakajā va-

riantā Latvijā parādāa 7«-10.ga. Lejaabitēnu kapulaukā. Vi-

dualaikoa, tāpat kā mūsdienās, tas sastopams visā Dienvid-

kurzemē, Dienvidlatgalē un atseviāķos Ziemeļvidzemes rajonos.

Tādējādi latgaļi un sēļi, kā to norāda odontologiakaia

materiāla, ir dažādaa izcelamea ciltia un aptver da2ādua hro-

nologiakoa poamus. Dienvidu gracilā tipa konstatācija Latvi-

jas odontologiskajā materiālā apstiprina tās paralēles, kas

latvieāu folklorā, jo īpaāi muzikālajā folklorā, saistās ar

Balkāniem (Bendorfs, 1933).

N. Jefimova

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

JERSIKAS RUŽU KAPULAUKĀ

Vēaturea inatitūta Jeraikaa arheoloģiskā ekspe-

dīcija 1939. gada lÜ. jūlijā uzaāka arheoloģiskos izrakumus

Jeraikaa Ru2u kapulaukā, kurā atrodas Preiļu raj. Jersikaa

ciematā pie Ru2u mājām.

Pirmāa ziņaa par kapulauku un tam blakua eaoāo apmetni

reģistrēja āo tē2u autore 1934. gadā apzināāanaa ekapedīcijas

laikā. Kapulauks un apmetne atrodas Daugavas krastā virspāļu

terasē uz zemes, kas iedalīta Līvānu būvmateriālu un konstruk-

ciju kombināta dārzkopības kooperatīvam "Daugava". Apzināāanaa
laikā aavāktie aavrupatradumi liecināja, ka apmetni pēc vēlās

āvīkātās keramikas lausku atradumiem var attiecināt uz m.ē.

I.g.t. vidu. Kapulaukā tika atrasti cilvēku kaulu fragmenti.

leguva ziņaa arī par to, ka, rokot kartupeļu bedri, uzieta

āauraamena cirvia. .Jāju aaimniece Anna Ruža atāatīja, ka vi-

ņaa vectēva āo vietu saucis par "Veco kareivju kapiem". Dar-

bus finansēja Līvānu būvmateriālu un konstrukciju kombināta.

Kapulauka izvietota lielā lēzenā, ovālaa formas smilāai-
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nā paugurā, kura malu Šķērso ceļā. Paugura orientēta ziomeļ-

auatrumu-dienvidrietumu virzienā, tā izmēri ap 50x24 metri.

Daugavaa krastu āajā vietā stipri postījušas pirmā paaaulea

kara tranāejaa. Viena tranāeja šķērso paugura centrālo daļu.

Kapulauka poatīta, rokot arī kartupeļu bedres. 20. gadu sāku-

mā kapulauka ziemeļaustrumu malā uzbūvētas jaunsaimniecības

ēkas. Dažua gadua vēlāk tāa tika pārceltaa citur. 40. ga-

dos kapulauka un apmetnes teritorija tikusi lauksaimnieciski

apstrādāta.
2

Izrakumu gaitā tika izpētīta 556 m liela platība kapu-

lauka ziemeļaustrumu daļā. Noskaidrojās, ka izpētītajā teri-

torijā atradies vidējā dzelzs laikmeta līdzenais kapulauks,

kurā ierīkots I.g.t. pirmās puses apmetnes perifērijā, uz ko

norāda daži krama un lausku atradumi. Viduslaikos kapulauka

teritorijā ierīkota kapsēta, izpostot agrākos apbedījumus.

Atsegti 26 apbedījumi.. Viens no tiem datējams ar 3.g5.,

bet pārējie attiecināmi v:f, 17 «gs. Kapi koncentrēti pārsvarā

izrakumu laukuma ziemeļu utūrī. Mirušie apbedīti dažādā dzi-

ļumā - no 0,40 m līdz 0,9 m. Laukuma ziemeļu atūrī tumšajā,

pārjauktajā zemē,blakua ceļam 0,6-0,7 m dziļumā atrasta daudz

savrupatradumu, taču kauli nav konstatēti. Var domāt, ka te,

ierīkojot viduslaiku apbedījumus un ceļu, pilnīgi izpostīti

daži vidējā dzelzs laikmeta kapi. Pēc inventāra un galvaskau-

siem antropologe G.Zariņa noteica dzimumu 17 apbedītajiem.

Tika konstatēti 7 vīrieāu, 7 sievieāu un 3 bērnu un pusaudžu

kapi.

Mirušie guldīti kapa bedrēs, kuras viaoa kapoa varēja no-

vērot tikai galvaskausa atsegāanas līmenī.

Senākā, 15« apbedījuma kapa bedre netika konstatēta.

Kauli āeit gandrīz pilnīgi izzuduāi, izņemot sairuāos galvaa-

kauaa fragmentus un ataeviāķua kaulua, kuri bijuāi saakarē ar

bronzaa priekāmetiem. Apbedījums atsedzās 0,33 ffl dziļumā.

Spriežot pēc piedevām un to izvietojuma kapā, miruāais gul-

dīts uz muguras izstieptā stāvoklī, ar galvu uz ZR. Kreisā

roka, domājams, bijusi saliekta elkonī un nolikta uz vēdera,

bet labā
- gandrīz izstieptā stāvoklī nolikta gurnu rajonā.
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13« kapā guldītajam vīrietim galvas labajā pusē likta

dzelzs uzmavas lapasveida āķēpa gals (20. att.: 1). i.liruāā

atslēgas kaulu rajonā, zem zoda atrasts stipri sarūsējis
dzelzs priekāmets. Uz kreiaāa rokaa bijuai bronzaa aproce

ar pareaninātiem vāļu galiem un āķērsrievu ornamentu

(20. att.: 6). Gurnu labajā pusē atrasts īlenveida dzelzs

priekāmets ar koka roktura un maksts sastiprinājuma tapiņu

paliekām (20. att.: 3), kreisajā puaē - dzelzs nazis (20.

att.: 4). Uz abu roku pirkstiem konstatēti bronzas spirāl-

gredzenu fragmenti (20. att.: 7, S). Labā ceļgala rajonā zemē

bija slīpi iedurts dzelzs āaurasmens cirvis ar ovālu kātcau-

rumu (20. att.: 2). Kapa kājgalī tika atrasta bezripas ke-

ramikas lauska (20. att.: 5). Spriežot pēc inventāra, 13. ka-

pu var attiecināt uz 3. gadsimtu. Jāatzīmē, ka āī kapa tuvu-

mā atraataa vairākaa aenlietas (zvaniņu važiņu rotas frag-

ments, masīva aproce ar vāļu galiem, bērnu lentveida aproce

v.c), kas tāpat attiecas uz vidējo dzelzs laikmetu.

Vēlie, ar 17.gs. datējamie apbedījumi orientēti ar galvu

ZA virzienā, izņemot dažus, kas orientēti DR un R virzienā.

Miruāie guldīti 0,5-0,3 m dziļumā taisnstūrveida vai ovālās

kapa bedrēs. Gandrīz visos kapos konstatētas koka zārku pa-

liekas. Tikai vienā gadījumā atrastas dzelzs skavas zārka sa-

atiprināāanai. Zārkos miruāie bija pāraegti ar lūku pinuma

pārklājiem, kaa darināti no lūku sloksnēm (ap 0,7 cm platas).

legūts samērā daudz monētu (36 vienības). Pārsvarā tās konsta-

tētas kapa bedru pildījumā, taču bieži uzietas arī rituālās

monētas, kuraa atraataa galvenokārt zārkā pie galvaa, bet

12. kapā gurnu rajonā, audekla maisiņā. Visbiežāk sastaptās

monētas ir Livonijas un Rīgas āiliņi, kas kalti 17.gs. otra-

jā pusē (monētas noteica T.Berga).

Starp viduslaiku kapiem ar samērā bagātīgām piedevām jā-

atzīmē 12. (sievietes) kaps. Tas atsedzās 0,32 m dziļumā, ka-

pa bedre neizdalījās. Mirusī sieviete apglabāta koka zārkā.

Uz krūtīm atsegta liela ornamentēta bronzas skārda sakta, ku-

ra bija iesprausta tumāas krāsas vilnas audumā. Virs saktas

konstatētas smalka vienkārtņa linu auduma paliekas (noteica
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arheologe A.Zariņa). Uz labās rokas bija aproce, kas gatavo-

ta no tordēta bronzas kaklariņķa ar skaldņotiem galiem un

bronzas gredzens ar platu priekāpusi. Gredzena āaurā daļa

blīvi aptīta ar āķeterētu gaiāu linu pavedienu. Labajā pusē

gurnu rajonā, ietītas tumāa vilnas auduma paliekās, atrastas

12 monētas, dažu monētu drumslas un kauri gliemežvāks. Jaunā-

kā monēta - 1661. gadā kalts Kārļa IX Livonijas āiliņā (no-

teica T.Berga). Atrasts arī 1654. g. Fridriha Vilhelma Prūsi-

jas āiliņā, kurā apbedījumos sastopams retāk nekā pārējās

monētas.

Izrakumi kapulaukā tiks turpināti.

N. Jefimova

JANOMOLES ARHEOLOĢISKĀ

KOMPLEKSA IZPĒTE

1939. gada jūnijā Vēstures institūta Janomoles

arheoloģiskā ekspedīcija turpināja Janoraoles senvietu komplek-

sa izpēti Daugavpils raj. Salienas ciemā. Senvietu komplekss

situēts Daugavas kreisajā krastā.

Darbi veikti austrumu daļā, II (centrālajā) uzkalniņu

grupā. Lai precizētu āīs grupas topogrāfiju, izrakumiem izvē-

lēts 49. uzkalniņā - noslēdzoāais uzkalniņu rindā, kura orien-

tēta ZR-DA virzienā. Sī uzkalniņu rinda it kā iezīmē kapulau-

ka austrumu robežu (20.
a

att.).

49. uzkalniņā ir ovāli iegarens (izmēri 9»5x6 m, augstums

0,75-0,9 m), tas orientēts ZZA-DDR virzienā perpendikulāri

upes krastam. Uzbēruma virsotne noplecināta, un tajā vērojams

horizontāls 4x2 m liels laukums. Pēc velēnas kārtas noņemāa-

nas apkārt uzkalniņam konstatētas izskalota pakavveida grāvī-

āa pēdas. Grāvītis apņēma uzkalniņu r_o visām debespusēm, iz-

ņemot rietumus. Uzkalniņā veidots divos paņēmienos, un tajā

atradās divi ugunskapi. Miruāie sadedzināti ārpus uzkalniņa.

Sākotnējais uzbēruma novirzīta uzkalniņa centrālajā un

ziemeļu daļā. Speciāli aagatavotā laukumā tika noņemta velē-
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naa kārta un izveidota smilšu pabēruma (0,1-0,2 ra augata,

izmēri ap 7,5x5 m), kaa orientēta Z-D virzienā. Uz pabēruma

konatatētaa bēru laukumiņa izdedzināšanas paliekas, kuraa

izdalījās kā četrstūrains 4x2,5 m liels, līdz 0,05 m bieza

pelēcīgi ogļaina plankuma. Bēru laukumiņa izmēri kopumā at-

bilst horizontālajam laukumam uzkalniņa virsotnē. Pabēruma

nogāzes bija klātas ar plānu sarkanīga māla kārtu. Uz malas

dažās vietā 3vērojami pelnu plankumi, tiem apkārt - nedaudz

apdedzis māls. Sie plankumi acīmredzot izveidojusies pēc bē-

ru laukumiņa izdedzināāanaa, izavaidot karatoa pelnua. Virs

bēru laukumiņa tika izveidota 0,5-0,6 m augata uzkalniņa uz-

bēruma. Pirmā apbedījuma kalcinētie kauliņi izbērti jau uz

gatava uzkalniņa viramaa, tie atrasti 0,2 m dziļumā zem plā-

nas velēnas kārtas slānīāiem, kuri bija vērojami uzbēruma

profilā. Acīmredzot velēnas kārta izveidojusies laikā starp

1. un 2. apbedījuma guldīāanu.

Otro apbedījumu guldot, apkārt sākotnējam uzbērumam zie-

meļu, austrumu un dienvidu pusē tika izrakta līdz 1 m plats

un 0,4 m dziļā pakavveida grāvītia. No rietumu pusea grāvītis

netika veidots. Sākotnējā uzbēruma DDA malā konstatēts srnilāu

piebērums (0,2-0,25 m augsts, j6 apmēram 2 m). Tā veidoāanai,

liekas, izmantota no grāvīāa ņemtā zeme. Uz piebēruma atklā-

ta ovāla sārta vieta (1,9x0,3 m). Pelnu-ogļu slāņa biezums

āeit 3aaniedza 0,04 m. Zem āī slāņa vērojama 1-2 mm bieza ap-

dedzināta māla slānītis. Sāds paņēmiena ir viena no raksturī-

gākajām Smoļonskas-Polockas garo uzkalniņu kultūras apbedīša-

nas rituāla pazīmēm. Otra apbedījuma kalcinētie kauliņi izbēr-

ti aārta vietā un tika atklāti uzreiz zem velēnas slāņa uz-

kalniņa dienvidu nogāzē.

Grāvīāa pildījumā konstatēta humuaēta smilts, māla pici-

ņas, pelnu un ogļu slānīāi. Uzkalniņa ziemeļu pusē grāvītī

vērojami divi plankumi - paliekas no pelnu-ogļu rituālā uguns-

kura. Plankumu izmēri - 0,6x1,2 m un 0,5x0,5 m. Tā kā grāvī-

tis bija izveidots tikai uzkalniņa veidošanas otrajā posmā,

var domāt, ka ugunskuri dedzināti vienlaicīgi ar 2. apbedīju-

ma guldīšanu. Tas ļauj domāt, ka šī tipa uzkalniņu uzbērumi
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varētu piederēt vienai saimei. Uz to norāda rituālo uguns-

kuru skaits, kas parasti atbilst apbedījumu skaitam. Kā pir-

mais, tā arī otrais apbedījums bija bez inventāra.

Tomēr, 49« uzkalniņa izvietojums uzkalniņu grupas aus-

trumu daļā, tuvāk apmetnes teritorijai, šķiet, ļauj spriest

par āī uzkalniņa agrāku datējumu salīdzinājumā ar uzkalni-

ņiem, kas atrodas rietumu pusē, Daugavas lejteces virzienā.

Kopumā Janomoles kapulauks pārstāv Smoļenskas-Polockas garo

uzkalniņu kultūru. Par to liecina miruāo sadedzināšana ārpus

uzkalniņa, kā arī tradīcija pirms kremācijas palieku izvie-

tošanas apbērt laukumiņu ar tīru mālu vai amilāmālu. Konsta-

tētas arī bedrītes kaulu ievietošanai, kuras pēc formas lī-

dzīgas urnām, kas raksturīgas kultūras izplatībai centrāla-

jos rajonos.

Garo uzkalniņu kultūras pakāpeniska izzuāana notika

9»gs. beigās - 10.gs. pirmajā pusē, bet perifērijā āis pro-

cess attiecas uz vēlāku laiku, pat līdz 11.gs. Pie šādiem

perifērijas pieminekļiem acīmredzot jāpieskaita arī Janomoles

arheoloģiskais komplekss.

N. Jefimova

IZRAKUMI RĪGĀ, PEITAVAS IELĀ 7

Turpinot Vecrīgas arheoloģisko izpēti, Vēstu-

res institūta Rīgas arheoloģiskās ekspedīcijas grupa veica

izrakumus Peitavas ielā 7 (3« grupa, 73« gruntsgabals). Drī-

zumā āai vietā paredzēti celtniecības darbi. Peitavas ielā 7
2

atrodas IS.gs. noliktavas drupas. 1972. g. āeit izpētīja 60 m

lielu laukumu bij. noliktavas Ziemeļrietumu stūrī (Caune,

1973). Taču tehnisku un citu iemeslu dēļ izpētes darbi tika

pārtraukti. 1933.-1934. g. sakarā ar siltumtrases būvi gar

noliktavas austrumu sienu tika izrakta 3-4 m plata tranšeja.

Darbi tika veikti, neinformējot Vēstures institūtu. Sakarā ar

to noliktavas ziemeļaustrumu daļa kļuvusi arheoloģiskai izpē-

tei nepieejama.
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1938» g. izrakumi objektā tika atjaunoti. Тоэ veica lai-

-2
kā no 16.VT līdz 15«IX. Izrakumu laukuma (20 m ) iemērīta

pie dienvidu aienaa. legūtas 36 aenlietaa, 123 trauku lauakaa,

ādas izstrādājumi, būvmateriālu paraugi. Zem noliktavas pag-

raba grīdaa fikaēja 4,5-4,3 m biezu kultūralāni. Tajā kon-

atatāja 6 kārtaa, kas atbilst dažādiem apdzīvotības perio-

diem un attiecināmas uz laikposmu no 13.gs. līdz 17./13.gs.

Trīs virsējās kārtas saistītas acīmredzot ar 13.gs. no-

liktavas pagrabu, kuru būvējot tika nojaukta agrākā mūra cel-

tne ar pagrabu (1972. g. izrakumu pārskata materiālos apzīmē-

ta kā 1. celtne). Būvgružos, kas tika atrasti 1. celtnes pag-

rabā, netika konstatēti holandiešu pīpīšu fragmenti, kuri bija

noliktavas pagraba pildījumā. Var secināt, ka 1. celtne ir

nojaukta 17.-IS.gs., bet būvēta ne agrāk kā 17«gs. aākumā.

Trīs senākos kultūrslāņa horizontus veidoja organiskas

vielaa, koku akaidām bagāta melna mītņu zeme. Spriežot pēc

1972. g. izrakumu laikā iegūtajiem datiem, 1933. g. atsegta

iepriekš izpētīto celtņu pagalmu teritorija. Acīmredzot tāpēc

laukumā netika atrastas ēku konstrukciju paliekas. 4. kārtaa

līmenī 1,4 m no noliktavaa dienvidu sienas, šķiet, ataegtaa

pagalma drenāžaa aiatēmaa paliekaa: 0,4 m plata grāvītia, ku-

ra viena mala noatiprināta ar dēli, bet otra - ar apaļo baļ-

ķi. Pārējo laukuma platību aizņem māla klona. No atradumiem

jāmin ar dzeltenu glazūru klātu akmenamaaaa trauku lauakaa,

dzintara trīaatūrveida piekariņš ar izgrieztu trīastūra cau-

rumu vidū un riņķaaktaa fragmenta (20. att.: 7, 9)»

5» kārtas līmenī izrakumu laukumā atsegto platību klāj

bruģis, kuru veido dažāda izmēra dolomītakmens šķembas.

Gruntsūdeņu ietekmē tās pārveidojušās viendabīgi pelēcīgā do-

lomīta masā. Dolomīta slāņa biezums 0,1-0,14 m. Sajā līmenī

atrastas māla trauku lauskas ar zaļi brūnganu, kā arī zvīņ-

veida vāpējumu.

6. kārta saturēja galvenokārt ar organiskām vielām un

koka akaidām bagātīgi pieaātinātu mītņu zemi. Sajā kārtā bi-

ja vērojami daži noalaņojumi, kaa atipri pārogļoti ugunsgrē-

kā. Sajā kārtā labi aaglabājušies koka klāsti no 0,03 m bie-
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ziem un 0,3-0,05 m platiem dēļiem. Izrakumu laukuma lielā

dziļuma un mazās platības, kā arī gruntsūdeņu dēļ konstrukci-

jas neizdevās sīkāk noskaidrot. 6. kārtā atrasto senlietu vi-

dū jāatzīmē ādas apavu fragmenti, virpotas koka bļodiņas

fragments, koka bļodiņu sānu galdiņi,, tāss vācelīšu dibeni,

kaula ķemmes fragments, ornamentētas baltmetāla riņķsaktas

fragments (20.
b

att.: 3).

I. Loze

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

IČAS NEOLĪTA APMETNĒ

Laikā no 1988. gada 6. jūlija līdj 12. sep-

tembrim, kā arī no 1939« gada 4. jūlija līdz 18. augustam

Lubānas arheoloģiskā ekspedīcija veica aizsardzības izraku-

mus Ičas neolīta apmetnē Balvu raj. Bērzpils ciemā. Agrāk -

1938. un 1939« gadā - āeit izrakumus veicis E.Sturma, 1964.

gadā - F.Zagorskis, tiesa, mazākā apjomā.

Ičas neolīta apmetne situēta tā paāa nosaukuma upes

kreisajā krastā, pēdējā āīs upes līkumā Lubāna ezera klānos,

aptuveni 0,3-0,35 km augāpus Vējupītas (Vējezera) ietekas

Ičā. 1937« gadā iztaisnojot un padziļinot Ičas upes gultni,

apmetnes teritorija bija skarta minimāli.

2
-

Apmetne (tās teritorija 2300 m ) izvietota nelielā pa-

augstinājumā Ičas vecupes krastā (94 m virs jūras līmeņa),

kur kultūrslānis bija veidojies smilšmālā 0,45-0,60 m biezu-

mā un atradās zem velēnas. Tieāi āajā apmetnes daļā bija kon-

centrēti E.Sturma un F.Zagorska izrakumi. 1983. un 1939« ga-

da izrakumu sezonās darbi tika veikti zemāk izvietotās ap-

metnes daļās Ičas jaunupei tuvākajā teritorijā, proti, rajo-

nā, kurā sakarā ar Salas poldera būvos pabeigšanu etradīsies

uzceļamā dambja teritorijā (āeit situēta arī E.Sturma pētītā

"sēkļa" daļa). Sajā apmetnes daļā kultūrslānis atradās vidē-

ji 0,60-1 m dziļumā, skaitot no zemeu virskārtas. Tam bija.



107

rak.9tu.rfga kaula un raga senlietu laba saglabāšanās pakāpe.

Ičas apmetnē pavisam atsegti 9 izrakumu laukumi (C-K).
p

To kopplatība - 463,5 m . Visi izrakumu laukumi, izņemot

laukumu C, bija izvietoti kompakti 16,50 m platā un 19 m

garā joslā gar Ičas vecupes kreiso krastu apmetnes pazeminā-

tajā daļā. Laukums С (kopplatība 200 m ) bija iemērīta Ičas

jaunās gultnes tiešā tuvumā, pacēlumā, kas radies 1937« ga-

dā, ekskavatoram izberot smiltis. Sajā laukumā atrada kā

senlietas, tā arī keramikas fragmentus un dzīvnieku kaulus.

Visā apmetnes piekrastes daļā, tāpat arī no upea attā-

lākā daļā varēja nodalīt divus vēlajam neolītam un vienu -

agrajam bronzas laikmetam piederošu kultūrslāni.

Agrā neolīta slānis, kurā bija saglabājies apmetņos

piekrastes daļā, sastāvēja no izskalotas smilts un grants

dažādkrēsu noslāņojumiem. Slāņa biezums 0,30-0,35 m, un taa

atradās aptuveni 1 m dziļumā. Pētītas divas pavarda vietas

paliekas. Tās veidoja atsevišķi, samērā stipri sabirzuši

šķautņaini laukakmeņi, kuri bija izvietoti izklaidus dažu

kvadrātmetru lielā platībā.

Agrā neolīta senlietas pārstāvēja kaula bikoniskie bul-

tu gali, raga kaltveida rīki, kaula rīki ar 45° leņķī dari-

nātu darba galu (iespējams, izmantoti lūku plēšanai). Kera-

mikas fragmenti bija no liela izmēra smaildibena podiem.

Vēlā neolīta slāņi (6. un 7« litologiskais slānis) vi-

-9ā izpētītajā apmetnes teritorijā bija veidojušies intensī-

vas apdzīvotības rezultātā. 6. litologisko slāni veidoja pe-

lēcīga smilts, pārjaukta ar pavardu paliekām, oglītēm, sī-

kiem zariņiem, skalu un skaidu fragmentiem. 7« litologiskais

slānis bija veidojies pārkūdrotā smiltī. Seit bija saglabā-

jušās vairāku stipri postītu apbedījumu paliekaa, kā arī ap-

atrādātu koku fragmenti (iespējams, celtņu paliekas). Atseg-

to izrakumu laukumu teritorijā pamatzemē fiksētas oku gtabu

un mietu vietas, kuras atšķīrās pēc pildījuma litologiakā

sastāva. Таз liecināja, ka pētītajā apmetnē var konstatēt

divus celtniecības periodus, atbilstoši 6. un 7« slānim.

Vēlā neolīta slāņu biezums vidēji 0,33-0,45 m. Rietumu
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virzienā, гезр., vecupes krastam pretējā virzienā, tas pa-

kāpeniski samazinās.

Apmetnē izrakumu gaitā iegūts pavisam 530 senlietu. Vis-

lielākā skaitā - kaula un raga riki: dažādas formas bikonis-

kie bultu gali, adatveida bultu gali, bultu gali ar lapaa-

veida smaili un atsevišķi nodalītu iedzftņa daļu, šķēpu ga-

li, raga kalti, kaula kalti, kaula dunči un naži, īleni, ri-

pas un lunulas, kā arī dzīvnieku zobu piekariņi. Mazākā skai-

tā atrasti slānekļa kalti, krama bultu gali, kasīkļi un naži.

Atrasts viens laivascirvja asmens daļas fragments, kas pie-

der klasiskajam 3o cirvju tipam (A). Dzintara rotas pārstāv

piekariņi, pogveida, cilindrveida un ripveida krelles.

Mākslas priek3metu vidū ir no māla veidotas sievietes

figūras fragments un kaula plāksnīte ar antropomorfu sejas

gravējumu.

Keramiku pārstāv četru dažādu grupu trauku fragmenti.

Pirmā grupa - lauskas ar organisku (arī gliemežvāku) piejau-

kumu. Tās bija no liela izmēra plakandibena traukiem un ma-

zām bļodiņām, kuru rotājumu veido aptītas auklas, ķemmes ie-

spiedumi, kā arī iegriezumi un bedrītes. Pie Sīs grupas pie-

der arī trauku fragmenti ar klājo3ās auklas un audumu no-

spiedumu. Otro grupu pārstāv auklas keramikas fragmenti (kau-

si, amforas un liela izmēra saimniecības podi). Māla masai,

no кигаз veidoti 3ie trauki, piejaukta smilts vai zvirgzdi.

Trešajā grupā ietilpst agrajam bronzaa laikmetam piederošā

Lubānas tipa keramika, kuru ieguva tikai 5» litologiskajā

slānī, ceturtajā grupā - agrā neolīta keramika.

Abas pirmās keramikas grupas attiecināmas uz vēlo neolī-

tu. Savukārt pēdējo grupu pārstāvēja smaildibena trauku

fragmenti ar organikaa piejaukumu. Sie Ičas vecupes krasta

tiešā tuvumā īpašos stratigrāfiakos apstākļos atrastie kera-

mikas fragmenti ir droši attiecināmi uz agro neolītu.

Ičas apmetnes sākotnējā apdzīvotība agrajā neolītā at-

tiecināma uz 5.g.t. p.m.ē. otro puai - 4.g.t. p.m.ē. Savu-

kārt apdzīvotība vēlajā neolītā var būt datējama ar 3.g.t.
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p.m.ē". pēdējo ceturksni un 2.g.t. p.ra.ē. pirmo ceturskni,
bet agrajā bronzas laikmetā - ar 2.g.t. p.m.ē. otro ce-

turksni .

M. Lūsēns

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

ALSUNGĀ UN JAUNPILĪ

Restaurācijas institūta arheoloģiskās izpētes

grupa 1933. g. jūlijā un decembrī veica nelielus izrakumus

republikaa nozīmea arhitektūraa piemineklī - Alsungas vidus-

laiku ordeņa pilī» Izpētē noskaidroja vairākus ar pils rie-

tumu korpusa restaurācijas projektu saistītus jautājumus

(restaurācijas projekta autors arhitekts A.Lērums), kā arī

pārbaudīja grunts slānu radiolokācijas zondāžās iegūtos re-

zultātus. Izrakumus finansēja Kuldīgas rajona TDP izpildko-

mitejas kultūras nodaļa.

Kopumā tika izpētīti 4 āurfi. 1. un 4. āurfs atradās

rietumu korpusa iekātelpās, bij • skolas ēkā. 2. āurfs iemē-

rīts pils pagalmā pie rietumu korpusa vārtu ailas, bet 3*

āurfs - dienvidrietumu torņa pagrabā. Alsungas pils rietumu

korpuss izveidots ap 1763.-1795« gadu, rietumu aizsargsienas

ārpusē uzceļot divas klētis, kas 1933. g. pārbūvētas par

skolas ēku.

1. ā v r f ā (2x3 m) vienu metru zem tagadējā grīdas

līmeņa konstatēts tumās kultūrslānis, kurā atsegta ovālas

formas krāsns (1,5x0,5 m). Tā veidota no puslokā krautiem

akmeņiem, kurus klāja 0,2 m bieza māla kārta - sabrukušās

velves paliekas. Spriežot pēc atradumiem - glazētās ripas

keramikas, holandieāu pipiāu kātiņu fragmentiem, kultūrslā-

nis āeit veidojies viduslaikos, pastāvot apbūvei ārpus pils

rietumu aizsargsienas. Kultūrslāņa biezums 1 m.

4. ā v r f ā (3x3 m) rietumu korpusa ziemeļrietumu

stūrī 2,3-3,2 m dziļumā (Abs. H + 27.40) konstatēts pirmat-

nējās zemes reljefs, kas āmī vietā veidojis kalna nogāzes
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stūri. Pirms korpusa celtniecības - 13.gs. 2. pusē - nogāzēs

izveidoti divi perpendikulāri mūri, kas atsegti šurfa zieme-

ļu un rietumu profilā. Tie bijuši 1-1,2 m augsti, veidoti no

laukakmeņiem, kas saistīti ar kaļķu javu. Mūru sadures vie-

tā, 1,5 m zem tagadējā grīdas līmeņa, konstatēts paplašināts

velvesveida izmūrējums. Nogāžu slīpums mūru iekšpusē pildīts

ar tumšu zemi un būvgružiem, izveidojot būvdarbiem nepiecie-

šamo horizontālo virsmu. Kūri izmantoti arī klēts pamatu at-

balstam. Aizpildījuma biezums 2-2,3 m. Tajā iegūta lielākā

daļa no atrastajiem krāsns podiņiem (21. att.: 2-3). Neap-

šaubāmi interesantākais atradums ir bezripas keramikas trau-

ka augšmala, kas atrasta zem rietumu mūra 2,4 m dziļumā. Šā-

dā pat dziļumā konstatēts arī vāji izteikts, pelēcīgs,

0,1-0,25 m biezs kultūrslānis.

2. š v r f ā (6x3 m) pēc virskārtas noņemšanas 0,2 m

dziļumā atsegtas rietumu aizsargsienas pamatu paliekas. Sie-

na savienojusi korpusa ziemeļu un dienvidu daļas. Pamatu pla-

tums 1,3 m, tie mūrēti no 0,4x0,5 m lieliem laukakmeņiem. Pa-

matu dziļums 1,3 m (Abs. H + 29.23). Atklātais fragments ta-

gadējā vārtu ailā liecina, ka sākotnēji ieeja pils pagalmā

nav vis atradusies šajā vietā, kā tika uzskatīts līdz šim,

bet gan citur.

Mainījušies arī priekšstati par sākotnējo pils plānoju-

mu un pagalma apbūvi. Rietumu aizsargsienas iekšpusē konsta-

tēti 2 apbūves periodi. Uz senāko attiecas kādas līdz šim ne-

zināmas ēkas dienvidu sienas pamatu fragments, kas atsegts

4 m garumā. Pamatu platums 0,35 л, tie veidoti.mūrējot ķie-

ģeļus (29,5x15x3 cm) 3 kārtās. Ēka pieslēgušies rietumu aiz-

sargsienai tagadējās vārtu ailas vietā. Ēkas aptuvenu datēju-

mu (14.gs. b. - 15'g3 ' sāk.) var noteikt pēc ķieģeļu izmē-

riem: tie ir identiski tiem ķieģeļiem, no kuriem minētajā

laikposmā celtas pils daļas, kuras ir saglabājušās (austrumu

korpusa pagrabi). Uz dienvidiem no ēkas visā šurfa platībā

konstatēts sākotnējais pagalma bruģējums, ko veido vairākās

kārtās cieši likti dūres lieluma akmeņi. Bruģis atrodas 1 m

zem tagadējās zemes virskārtas (Abs. H + 29«63). Starp bruģa
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akmeņiem atrasta bronzaa gredzena ar paeidotordētu priekāpusi

(21. att-: 9)» legūta ari dzelža nagla (21. att.: 1) un bron-

zaa apkaluma (21. att.: 10).

Uz nākamo apbūves periodu attiecaa 1.-2. kārtā ataegtā

krāsns, kuraa ziemeļu aienaa pamatā izmantota iepriekšējā

perioda ēkaa aiena. Krāana orientēta austrumu-rietumu vir-

zienā. Tās izmēri kopā ar akurateņa daļaa pamatni ir 3x4 m.

Otrreizējās apbūvea laiku aptuveni datē atrastie melni gla-

zētie krāsna podiņu fragmenti, kas raksturīgi 17«gs. 1« pu-

sei. Katrā ziņā celtne pastāvējusi pirms 1763» g», kad iz-

veidota tagadējā vārtu aila. Arī 2. āurfā iegūtie bezripas

gludās keramikas paraugi liek secināt, ka vēlākās pils teri-

torija bijusi apdzīvota jau pirmsvācu periodā. Tuvāks datē-

jums bez senlietām pagaidām nav ieapējams.

3« āurfā (Ix 6m) izpētītais dienvidrietumu torņa

pagraba aizbērums ļāva nelielā platībā atsegt sākotnējo pa-

graba grīdu, kas likta no plēstiem laukakmeņiem, kā arī seci-

nāt, ка apm. 17«gs. 1« pusē pagraba līmenis paaugstināts par

1,4 m.

1939« g- jūnijā notika ar restaurācijas darbiem saistī-

ta izpēte Jaunpils luterāņu baznīcā (restaurācijas projekta
_

о

autors arhitekts E.Kalniņā). Izpētīti 3 āurfi 22 m platībā

gan celtnes ārpusē, gan arī iekātelpā. Izrakumu gaitā ēkas

ārpuaē ataedza dienvidu aienaa pamatus, noakaidroja to dziļu-

mu (1,35 nO» kā arī atklāja kontrforaa (?) paliekas. To vei-

doja 0,5x0,6 m lielu laukakmeņu krāvums. Akmeņi vietām aaiatī-

ti ar kaļķu javu. Zem akmeņiem atrastā monēta - Kurzemes her-

coga E.J.Bīrona 1764. g. trīsgraaia - datē krāvuma izveidi

ar 13.ga. 2. pusi. Prāvā skaitā iegūtie baznīcas logu stiklu

fragmenti ļaus precizēt to sākotnējo formu.

Baznīcas iekāienē atsegti ziemeļu sienas pamati un viena

velvju pilona pamatne. Pēdējā būvēta 19«gs. Konstatēti arī

3 apbedījumi (vīrietia, sieviete un zīdainia). Apbedījumu

dziļuma 1,05-1,12 m zem tagadējā grīdaa līmeņa. Miruāie gul-

dīti dēļu āķiratoa ar galvām D virzienā. Vīrietim kapā līdzi

dota Sigiaraunda 111 (1614-1623) Polijaa trīapelhera. Sprie-

žot pēc lielā aavrupo kaulu akaita, atsegtajā platībā vaja-
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dzēja atrasties vēl vismaz vienam apbedījumam, kas izpostīts

19«gs. vidū, veidojot velvju pilonus.

Atrastās monētas noteica K.Ducmane, apbedījumus - R.Grā-

vere.

Ē. Mugurēvičs, I. Virse

IZRAKUMI ĻAUDONAS PILSMUIŽĀ

Aiviekstes krasti Ļaudonaa apkārtnē (Madonaa

raj.) ir bijuāi apdzīvoti jau kopā akmena laikmeta, taču

Ļaudonaa kā apdzīvotaa vietāa vārda rakatītajoa avotos parā-

dās tikai 15'gs. Arheoloģiskie pētījumi notika Ļaudonaa pils-

muižaa teritorijā aakarā ar te plānoto Teiču rezervāta jaunās

adminiatratīvāa ēkaa celtniecību.

Arhibīakapa pila, spriežot pēc rakstītajiem avotiem, at-

radusies Svētupes līkumā netālu no ietekas Aiviekstē. Mūra

pils celta ne vēlāk kā 15.gs. un gājusi bojā Livonijas kara

laikā. 1577« gadā pils uzspridzināta. 1591« gada poļu revīzi-

jaa aktia aniedz ziņaa, ka Ļaudonaa (Svētupea) līkumā uzcel-

ta muiža, bet tāa teritorijā vēl aaglabājuāāa no laukakmeņiem

un ķieģeļiem būvētu mūru paliekaa.

13.ga. muižā kādu laiku paatāvēja stikla fabrika. Par

tāa darbību liecina arheologiakajoa izrakumos bagātīgi atras-

tās stikla drumslas. No citiem biežāk sastopamiem atradumiem

var minēt holandieāu pīpīāu fragmentus. Sie atradumi saistās

ar tabakas izstrādājumu izplatību un amēķēāanaa sākumiem Lat-

vijas teritorijā, kas attiecas uz laikposmu ap 16.-13.gs.

Spriežot pēc pīpīāu galviņas un kātiņa formas, lielākā daļa

atradumu datējama ar 17»gs. otro pusi. Par to, ka izrakumu

laukumu tuvumā atraduāās muižas saimniecības ēkas un zirgu

stallis, liecina tādi atradumi kā dzelzs pakavi, iemauktu

dzelži, riņķi, sprādzes un zirgu skrāpis. legūti arī daži vi-

duslaiku ieroči - musketes detaļas, zobena maksts apkalums,

svina lodītes (ari ložu lejamās standziņas), bruņu plāksnītes.

Bez minētajiem stikla ražoāanas atkritumiem par amatniecību
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liecina arī dzelža cirvia, īleni, galodiņas, vērpjamo vārp-

atu akriemelīāi, naži. No rotām jāmin kāda bronzaa apkaluma

un bronzaa pakavaakta ar četrskaldņu galiem. Par muižaa

celtnēm liecina dažādas būvdetaļas, glazētu un neglazētu po-

diņu fragmenti. Par senāku apdzīvotību liecina dažaa āvīkā-

tās keramikas lauskas, taču atradumos dominē ripas un

viduslaikiem rakaturīgā glazētā un neglazētā keramika» At-

rastas vairākas akmensmasas keramikas lauskas.

Atraataa arī deviņaa 16.-17»ga. monētaa.

Izrakumu laukumi lokalizēti upea līkuma veidotāa puaaa-

laa ziemeļrietumu, rietumu un dienvidrietumu daļā, to kop-
-2

platība 690 m . Kultūrslānis stipri jaukta, tumāa, līdz

1,2 m biezs, rietumu un dienvidrietumu daļā tas ir ievēroja-

mi gaiāāka un plānāka. Jādomā, ka aplūkojamāa teritorijaa

ziemeļu daļā bijis muižaa parka, jo te konstatētas koku stā-

dījumu vietāa, rietumu daļā - ar akmeņiem un ķieģeļu frag-

mentiem bruģēts lokveida celiņā. Ziemeļu daļā nav atraataa

nekādaa paliekaa vai būvkonstrukcijas, kas liecinātu, ka

16.-13.gs. vai agrāk te atradusies apmetne. Atsegtie mūra

sienu pamati nav saistāmi ar laukumos iegūtajiem atradumiem.

Domājams, tie ir kādas pagājuāā gadsimtā celtas ēkas pamati.

Dienvidu daļā atsegtas divas postītas pakavveida akmeņu

krāvuma krāsnis, кигаз var saistīt er divām celtnēm, kaa da-

ļēji aaglabājuāāa: viena no tām ir virszemes celtne, otra -

nedaudz zemē iedziļināta. Celtnes gējuāas bojā ugunagrēkā.

sai rajonā atradumu ļoti maz, tikai pie vienas krāsns atras-

ta monēta.

Viduslaiku kapsētas teritorijā pie bijuāās baznīcas,

vietā, kur paredzēta ierīkot siltumtrasi, tika izrakta pār-

baudes tranāeja. Jauktajā slānī apbedījumi netika konstatēti.
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DAŽI INTERESANTĀKIE KRĀSNS PODIŅU

ATRADUMI RĪGAS UN BAUSKAS IZRAKUMOS

1933.-1939« ë vasarā izrakumos Doma laukumā

un Daugavas ielā Rīgā, kā arī pētījumos Bauskas pilī atrasti

vairāki tūkstoši krāsns podiņu fragmentu. Sīs kolekcijas no

tikai paplašinājušas priekšstatu par Latvijas seno krāsns

keramiku, bet satur arī atsevišķus unikālus līdz āim nezinā-

mu podiņu atradumus.

Doma laukumā atrastās apmēram 100 krāsns podiņu lauskas

gandrīz visas ir nelieli fragmenti, tās attiecas uz laikpos-

mu no 16.gs. otrās trešdaļas līdz iy«g3. baigām. Starp inte-

resantākajiem atradumiem minami daži renesanses stila portre-

ti un žanrisks sižets - Iаизка ar fragmentāru kristus (?) ka-

pā guldīšanas ainu, kā arī krāsns podiņa 3tūris, uz kura re-

dzama bruņinieka pusfigūra un uzraksta beigu daļa ../iVID.

Minētais fragments ir daļa no līdz šim Latvijā nezināma Dā-

vida atveida, un tas ietilpst renesanses laika bruņās tērpto

Vecās derības karavadoņu sērijā, kaa bija izplatīta lo.gs.

1939. gada pētījumos Daugavas ielā - 17»-1S«gS« aizbēr-

tās Rīgas upes (Rīdziņas) gultnes vietā - atrasti >16 krāsns

podiņu fragmenti. 3ī kolekcija nozīmīga kā vienā gadsimtā Rī-

ga lietoto krāsns podiņu atradumu komplekss. Podiņu lielākā

daļa datējama ar 17«gs. pēdējiem un Ib.gs. pirmajiem gadu

desmitiem. No šī laika Latvijā saglabājies samērā тэг krāsns

keramikas, jo arheoloģiski pētītajās mūra pilīs jaunākie po-

diņi datējami ar 17.gs. beigām. Savukārt Rīgā 13.gs. kultūr-

slāņa horizonti parasti ir postīti, ierīkojot pagrabus vēlā-

kām celtnēm. Daugavas ielas kolekcija ir nozīmīga arī tāpēc,

ka atrasts daudz lielu fragmentu, vairāki desmiti veselu po-

diņu vai arī tādas lauskas, no kurām iespējams restaurēt po-

diņus. No tiem ir iespējams rekonstruēt vismaz trīs vai pat

četras 17.ga. oeigu - 13.gs. sākuma krāsnis. Kolekcijā pār-

stāvētas visas šajā laikā izmantotās glazūru krāsa 3un rotā-

šanas paņēmieni. Līdzās neglazētiem krāsns podiņiem sastopami
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ar melnu, baltu un vairākkrāsu glazūru klātie, izmantota gan

reljefa dekora, gan kobaltzilaia vai dažādu krāau gleznojuma

uz balta fona, kā arī reljefa dekora papildinājuma ar glezno-

jumu. Reljefo rotājumu vidū jāatzīmē daudzveidīgāa barokālāa

kartuāaa - apmēram deamit dažādi lauztu un liektu līniju pro-

filēti ietvari. Sī laika krāāņu atūrua nereti rotājuāaa vītaa,

arī gludaa kolonnaa. Barokālāa kartuāaa un vītās kolonnaa lie-

cina, ka krāāņu ārējo izakatu stipri ietekmējušas 17«ga. otra-

jā puaē Zieraeļvācijā populārāa maaīvāa mēbelea, seviāķi kok-

griezumā darinātais skapju dekors.

Ar kobaltzilo gleznojumu uz krāana podiņiem attēlotas

lielākoties pilaētaa ainavaa ar dzīvojamām ēkām un baznīcām,

kokiem un ziediem. Gleznojuma ir amatnieciaka, primitīva, ne-

konkrēta un liecina par vietējo podnieku mēģinājumu izgatavot

savam laikam atbilstoāua modernua izatrādājumua.

Unikālas ir Daugavas ielā iegūtāa liecībaa par krāana

podiņu vietēju izgatavoāanu. Vairāki fragmenti ar 17»-1S«gs.

mijai raksturīgu reljefu rotājumu ir brāķi , piemēram, podiņu

lauskas ar lūzuma vietai pārtecējuāu glazūru. Brāķa podiņi

krāsns būvē nav izmantoti. Seit atrasta arī Latvijā līdz āim

vienīgā pilnīgi vesela dedzināta sarkana māla matrice, kas do-

māta krāsns podiņu reljefā rotājuma izgatavoāanai• Matricei

ir četrstūrainas kārbas forma, un tās virsmu veido iedziļināts

ornaments. Spriežot pēc rotājuma motīva un atraduma apstākļiem,

matrice lietota krāana podiņu izgatavoāanai 17«ga. pirmajā pu-

aē. Krāana podiņu brāķi un matrice ļauj domāt, ka Rīgas upes

krasta tuvumā atraduaiea krāsns podiņu izgatavotāja darbnīca»

Bauskas pilī 1933. un 1939» gadā izrakumi notika ārpua

pils teritorijas blakus mūriem. Atrastie krāsns podiņu frag-

menti (ap 2000) uzieti lielākoties slānī, kas radies, izmetot

pils daudzo remontu gaitā radušos būvgružus. Savākti galveno-

kārt nelieli 16.-17«ga. krāsns podiņu fragmenti, kuru relje-

fais dekors, atskaitot dažus izņēmumus, ir analoģisks ie-

priekāējos gados atrastās krāsns keramikas rotājumam. Nozī-

mīgs atradums ir dobo podiņu krāsns epakādaļa, kas atsegta

1933. g. kādā celtnē pie pils dienvidu mūra un vairāki simti
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17»ga. neglazētu dobo podiņu fragmenti. šia atraduma ne ti-

kai liecināja par 17«ga. dobo podiņu izakatu un izmēriem,

bet arī ļāva rekonatruēt paāu krāani.

Seviāķi intereaantaa ir niāaa podiņu lauakaa, kaa iegū-

taa Bauakaa pila izrakumos un līdz āim Latvijā gandrīz nav

aaataptas. Matricē izgatavotie niāas podiņi iezīmē beigu ata-

diju Rietumeiropā izmantoto aenāko puacilindriako podiņu at-

tīstībā, un 16.ga. sākumā tie izzuda pavisam. Bauskā atrastie

fragmenti, kaa izgatavoti no balta māla un klāti ar apožu

polihromu glazūru, pierāda importētaa krāana keramikaa īa-

laicīgu izmantoāanu. šie atradumi ir analoģiski vēlāa goti-

kas podiņu grupai no Saksijas vai Tīringas darbnīcām, kurus

datē ar 15«gs. beigām (Franz, 1969)« Sie podiņi ir āķērsgrie-

zumā segmentveida, pilnībā iegūti no matrices. Uz tiem redza-

mi svēto veidoli - trīsceturtdaļfigūras uz ornamentēta aiz-

kara fona un vira tā - peraonaa vārda uz balti glazētaa jos-

las. 1933. g. pie Bauakaa pila vecākās daļaa dienvidu mūra

atrasti 4 āāda podiņa fragmenti, uz kuriem redzams gotiskiem

burtiem rakstīta vārda sākuma, āķiet, burts "a", figūraa krū-

āu daļa ar krokāa krītoāu apmetni un aizkara fragmenta ar

izatieptu Cetrlapju rakstu. 1939« g« pie pils austrumu mūra

atrasti vēl 2 nelieli āāda podiņa fragmenti ar uzraksta sāku-

mu, āķiet, "li". Spriežot pēc fragmentiem, veaela podiņa iz-

mēri varētu būt apmēram 25 cm augstumā un 17 cm platumā» Sie

importēto krāsns podiņu fragmenti liecina, ka pirmās krāsnis

Bauakas pilī būvētas no ievestiem podiņiem.

1939» g« izrakumos atrasts vēl kāda niāas podiņa frag-

menta. No lauskām rekonstruēta āī podiņa augādaļa (22. att.).

Podiņā gatavots no sarkana māla. .Atšķirībā no fragmentiem ar

svēto figūrām, āīs Iэизказ ir gandrīz divreiz biezākaa. Arī

minētaia podiņā ir šķērsgriezumā segmentveida, ieliekuma vi-

dū novietota reljefa madonnas figūra, kas iegūta no matrices.

Pārējā podiņa ieliekuma virsma ir diezgan nelīdzena, iespē-

jams, gatavota bez matrices. Uz priekāu izvirzītajām podiņa

malām piestiprināta plāksne, kuras vidū - pusaplocea arkas

izgriezuma. Sādaa formaa niāaa podiņā Latvijā līdz āim nebi-
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ja zināma, bet līdzīgaa uzbūvea ekaemplāri, kuriem nišu no-

slēdzošā plākane lielākotiea ažūra, plaši aaatopami Rietum-

eiropaa vēlāa gotikas krāana keramikā. Bauakaa atradumu, ie-

spējama, gatavojia vietējais meiatara, jo podiņā veidot3no

sarkana māla, kas pēc ārējā izskata - struktūras un nokrā-

aaa - neatšķiras no tajā pašā izrakumu laukumā atrastās rene-

aanaea stila krāsns keramikas. Nišas podiņu klājusi glazūra -

priekšējā arka bijuai zaļa, bet uz ieliekuma un figūraa re-

dzamas balta māla (angobas ?) pēdas, zilpelēki un dzeltenīgi

traipi. Glazūras sliktajā stāvoklī varētu būt vainojama tās

zemā kvalitāte vai nepareiza uzklāšanaa tehnoloģija.

Darinot figūru, senais amatnieka kā paraugu izmantojis

Nirnbergaa grafiķa Zēbalda 3ehama vara grebuma lapu "Svētā

jaunava ar bumbieri" (1520), diezgan precīzi kopējot mātea un

bērna pozu, žeatua un tērpu. Turpretī nišu ietverošās arkas

reljefais dekors varētu būt izgatavotāja paša konstruēts, jo,

izņemot pusaploces arku, citi stila arhitektūras motīvi ir

brīvi variēti - kolonnaa aizvietotaa ar slīpu avītru joslu,

arku padusēs novietotās četrlapes ir lielas un neregulāras.

Pēc vara grebuma datējuma podiņa izgatavošanas laiks varētu

būt 16.gs. 20.-50. gadi. Sajā laikā Rietumeiropā nišas podi-

ņua gandrīz pilnīgi nomainīja vienkāršāk izgatavojamie plāk-

anea podiņi. Baua.-.as atradums liecina, ka Livonijā modernāko

formu darinājumi nonākuši nedaudz vēlāk nekā lielajās Gen-

trāleiropaa pilsētās.



V. Petrenko

IZRAKUMI GROBIŅĀ

Kopīgā PSRS ZA Arheoloģijas inatitūta un Lat-

vijaa ZA Vēaturea inatitūta Kurzemes ekspedīcija 1938. un

1939« gadā (kopumā 4 māneāus) turpināja izrakumus Grobiņas

arheoloģiskajā kompleksā. Tika pētīti Priediena II un Rudzu-

kalnu senkapi. Apsekojot kapulaukam pieguļoāo teritoriju,

atklāti jauni pieminekļi - senkapi, dažāda laika apmetnes

v.c.

Priediena senkapos II plaāoa vienlaidus izrakumu lauku-

mos pētīja divas uzkalniņu grupas: 1) uzkalniņu dienvidrietu-

mu sakopojuma auatrumu daļā un 2) Ālandea upea labā kraata

ragā kapulauka dienvidrietumu malā. Pirmajā laukumā ap
2

714 m liela pētītajā platībā atklātaa 10-11 kapa vietu iz-

būvea, no kurām lielākā daļa jau aen zaudējusi virszemes

orientierus. 1929» gadā āeit fik9ēti tikai 3 uzkalniņi. Pētī-

tā laukuma centrālajā daļā atradās lielāka izbūve, kas zie-

meļaus trumu-dienvidrietumu virzienā bija 21-22 m gara,

12-14 m plata un 0,5-0,6 m augsta (izmēri pirms pētījumu uz-

sākāanas). Izrādījās, ka te atrodas divi saplūduāi senkapu

uzkalniņi. To pamatnē bija platformas, kuru /5 9-10 m. Izde-

vās fiksēt uzkalniņu konstruktīvās izveides savdabību un iz-

sekot apbedīāanas paražu īpatnības.

Uzkalniņu pamatnes platformas centrā atklāja taisnstūr-

veida kapa bedres ar skeletapbedījumiem. Kapa bedres ar ne-

nozīmīgām novirzēm orientētas ziemeļu-dienvidu virzienā. Abas

kapa bedres traucētas vēlākā pārrakumā. Dažas pazīmes - pār-

rakuma regularitāte, salīdzinoāi noteiktā orientācija, tā

mērķtiecīgums - ļauj spriest par tranāeju racēju zināmu pro-

fesionālismu.

Lai gan kapa bedres bija postītas, izdevās precizēt ap-

bedījumu raksturojumu. Kapos bija līdzi doti līdzīgu lietu

komplekti. Vienā kapā atrada jostas garnitūras detaļas, bron-

zas katla fragmentus, dzelzs āķēpa uzgaļa fragmentu, vairoga

kniedes un kaula ķemmes daļas. lespējams, ka ar kapu saistā-
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таз arī citaa lietas, каэ atraataa līdzās uzkalniņa uzbēru-

mā. Otrā kapā atraataa jostas garnitūras detaļas, bronzaa

katla ar dzelža līceni, šķēpa uzgalia ar kāta paliekām, lie-

la, saliekama, ornamentēta kaula ķemme, vairoga detaļas,

dzeramo ragu malu apkalum:., augsta, rotāts māla trauka ar

plānām malām un atliektu vainadziņu un stikla krellea.

Ap uzkalniņiem, kuros atklāja skeletkapus, bija mazāka

izmēra apbedījumu konstrukcijas ar vienu vai divām kapa bed-

rēm. Tajās konstatēja ārpus kapa izdarītās kremācijas palie-

kas un Grobiņas kapulaukam tradicionālas apbedījuma senlie-

tas. Lielākā daļa no atklāto kompleksu sastāvdaļām (grāvīši,

apbedīšanas platformas, apbedījumi) neapšaubāmi ietilpa ne-

lielu, stipri nolīdzinātu uzkalniņu pamatnēs. Dažus citus

objektus nav iespējams tikpat noteikti atributēt.

Otrajā lielajā izraKumu laukumā Alande3 upes lqoā kras-

ta ragā kapulauka dienvidrietumu malā pilnībā (5) vai daļēji

(2) atsegti vēl septiņi zemi, plakani, savdabīgi uzkalniņi,

kas agrāk kā piemineklis nebija fiksēti. Uzkalniņu 6 - no

5-6 m līdz 9-Ю m, augstums 0,1-0,3 m (izmēri pirms izraku-

miem). Ap katru uzkalniņu fiksēti vairāki ļoti dziļi un pla-

ti grāvīši. Tajos atklātas liecības par daudzkārt /.urtu ugu-

ni, konstatēti gan atsevišķi akmeņi, gan lielu un mazāku ak-

meņu sakopojumi, gan arī paliecas no citām rituālām darbībām,

kas notikušas vai nu pirms, vai pēc apbedīšanas. Zem uzkalni-

ņu uzbērumiem atsegtas kā ārpus uzkalniņiem izdarītas kremā-

cijas paliekas, tā arī skeletkapi. Kremācijas paliekas bija

ievietotas apaļās, ovālās vai taisnstūrveida bedrēs. Fiksēti

arī dubultapbedījimi. Interesants inventārs atrast3vistālāk

uz ziemeļiem situētajā daļēji izpētītajā uzkalniņā ar uguna-

kapu. Te uzgāja Vendelea perioda bronzas jostassprādzi ar

"zvēru stila" rotājumu (23. att.: 3), ķemmes fragmentus (23.

att.: 11) un dažādus citua apkalumus (25. att.: 23-25), kau-

la spēļu kauliņu (23- att.: 3), ķemmes fragmentus (23. att.:

9, 10) v.c Pie stipri postītajiem akeletkapiem atraata kau-

la lāpstiņa (23. att.: 1), kaula (23. att.: 6) un dzintara

(23. att.: 7) spēļu kauliņi, dzelzs nazis ar koka makata pa-
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lieku pēdām (23. att.: 4), ažūra brcnzaa važturia (?) ar va-

žiņu locekļu paliekām un auduma noapiedumu (23« att»: 2),

dzintara piekariņa (23« att.: 3)» kauri gliemežvāki (23«

att.: 5), dažāda veida krellea (23» att.: 12-22) un citi

priekāmeti (23« att.: 26), kaa ļauj šos apbedījumua attieci-

nāt uz vēlāku kapulauka izmantošanas periodu.

Apsekojot kapulauka perifēriju un tam pieguļošo terito-

riju, izdevāa noteikt ne tikai pieminekļa vēaturiaki aina-

viskāa robežas, bet arī atklāt jaunsa kapu konatrukcijaa,

kā, piemēram, Ālandea upea ragā uz dienvidiem no uzkalniņu

ciešā izvietojuma robežaa un atarp ziemeļauatrumu un dienvid-

rietumu uzkalniņu aakopojuma.

Priediena apmetne pēc kultūralāņa ataegumiem fiksēta ne-

lielā ieplakā pie kapulauka robežaa uz dienvidrietumiem no

uzkalniņiem netālu no Ālandea upea līkuma. Izrakumi apmetnē
_2

izdarīti ap 136 m platībā. Spriežot: pēc reljefa, te kādreiz

tecējia neliela atrauts - Ālandea labā krasta pieteka. Kul-

tūralānia bija 0,3-0,65 m bieza. Ta"ā atraati dažādu laiku

atradumi aākot ar bezripas keramiku un beidzot ar fabrikā

gatavotām naglām un ķieģeļu drumslām. Bezripas keramikaa

kompleksi, dažkārt pat lielu trauku paliekas konstatētas ti-

kai atsevišķās bedrēs un iedziļinājumos. Jāatzīmē arī liela

naža vai Iза vienasmens zobena fragmenta un akmens vērpjamā

skriemeļa atradums. Atsegtas dažāda veida lielas bedres (kā-

das bedres izmēri 2,4x3,6 m), kā arī akmens krāšņu vai pavar-

du paliekas (vienam šī veida objektam bija izteikti taisn-

stūrveida kontūras) un atabu bedrea, kaa dažkārt bija ar ak-

meņu pildījumu. Apmetni var datēt ar to pašu laiku, kad

funkcionēja Priediena aenkapi I un II«

Netālu no uzkalniņu dienvidrietumu sakopojuma austrumu

robežas atsegta kāda virszemes būve, ko iezīmēja tumšas krā-

sas kultūrslāņa plankuma, liela bedre, akmeņu krāvuma krāana

paliekaa un ataevišķi akmeņi. Akmeņu krāvuma krāsni iezīmēja

akmeņu pamatne, ogļainas zemes pildījums un sabrukusi akmeņu

velve. So celtni būvējot, domājams, tika izpostīta kāda ap-

bodījuma konstrukcija.
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Izpētītajā platībā apbedījumi ievietoti ļoti blīvi. le-

spējama , ogļainie tumāie plankumi un joalaa, kaa fikaētaa

tieāi zem velēnaa, aaiatāmaa ar kādām virazemea konatrakcijām

vai bēru rituāliem.

Ugunakapoa iegūta prāva aenlietu kolekcija: dzelža naži

un āķēpa, bronzaa taianatūrveida aaktaa un pakavaaktaa, apro-

cea, apirālītea, važiņaa, bezripaa un ripaa keramikas lauakaa

v.c Intereaanta ir rotu anaamblia: uz auklas uzvērtas bron-

zas krelles, uz bronzas stieples uzvērtas stikla krelles un

zobi; stieples gals saliekts kāsī. Atrastie priekāmeti bija

gan deguāi, gan arī nedeguāi. Daļa no tiem, jādomā, bijuāi

ziedojumi.

Laukuma auatrumu daļā izpētīta savdabīga komplekaa, ko

veidoja liela akmena, vairākaa nelielaa bedrea, ugunakura

vieta un aenlietaa. Akmena (izmēri 0,55x0,3x0,35 m) virama

plakana, gluda, tajā neliela iedobe. Akmena orientēta dien-

vidauatrumu-ziemeļrietumu virzienā. Tā apkārtnē kultūralānis

tumās. līdz 0,1 m biezs. Zem akmens konstatēja ugunskura vie-

tu, kuras t> 0,6 m, slāna biezums 0,05 m» Līdzās konstatētas

stabu vietas (/5 0,12-0,25 m, dziļums 0,1-0,25 m). No senlietām

te atrasti bronzas spirālgredzens un dzelzs nazis. lespējams,

ka āis komplekss ir daļa no kulta vietas, kas sinhrona uguns-

kapiem.

Laukuma dienvidaustrumu daļā atsegta taisnstūrveida bed-

re (1,1x2,2x2,25 m), kuras dziļums 0,3-0,4 m. Tā orientēta

dienvidrieturau-ziemeļaustrumu virzienā. Bedri pildīja intensī-

vi melna, ogļaina zeme, ko sedza gaišaa smilts kārtiņa. Skele-

ta atliekas netika konstatētas. Uz panatzemea vai plānas pil-

dījuma kārtiņas atradās senlietas, novietotas noteiktā kārtī-

bā. Bedres ziemeļaustrumu galā novietots dzelzs uzmavas cir-

vis, izkapts, uzmavas āķēpa, izliekts atienia. Blakua izkap-

tij uz bērza tāaa atliekām atradās 4 bronzas gredzeni, zivju

āķis, kā arī māla miniatūrtrauka• Otrajā priekšmetu grupā,

kaa situēta tuvāk bedres vidusdaļai, :.etilpa jostas apkalumu

fragmenti, dzelzs nazis makstī, bronzas gredzens, stopa sakta,

krama gabals. Saglabājuāies ādas joataa un auduma fragmenti.
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Rudzukalnu зепкароз, apsekojot teritorijas, kuras vel

nav aizņēmusi mūsdienu apbūve, izdevās precizēt līdzeno

ugunskapu izplatības austrumu robežu. Līdzās ugunskapiem ka-

pa bedrēs, kas aptuveni orientētas ziemeļrietumu-dienvidaus-

trumu virzienā, atklāti stipri postīti skeletkapi. Spriežot

pēc senlietām (bronzas aproces, sakta, spirālgredzeni, naža

maksts fragmenti, dzelzs sprādze, izkapts v.c), āie apbedī-

jumi ir vēlāki par ugunskapiem un, domājams, nodalāmi kā at-

šķirīgi Rudzukalnu senkapi 11.

V. Petrenko, I. Virse

GROBIŅAS ATKALNU UN

GROBIŅAS PRIEDIENA I KAPULAUKS

Latvijaa ZA Vēaturea inatitūta un PSRS ZA

Arheoloģijas inatitūta Ļeņingradas nodaļas kopīgā ekapedīci-

ja 1933. un 1939« gadā turpināja pētījumu3līdzenajoa kapu-

laukoa Ālandea labajā krastā Grobiņaa auatrumu nomalē.

Atkalnu kapulauka. 1933» gadā, apaekojot rajonu uz aua-

trumiem no Grobiņaa uzkalnā Ālandea līkumā, tika savākti kal-

cinēti kauli, sīki krama gabaliņi, bronzaa zvārgulia, lauakaa

v.c. priekāmeti. Pēc vietējo iedzīvotāju ziņām arī agrāk te

atraati priekāmeti (bronzaa aprocea, dzelzs cirvis un āķēp3).

112 m uz dienvidrietumiem no Atkalnu mājām un 96 m no Lankupu
-.-

2
mājam ap 44 m lielā laukumā te izdevās atsegt vairākus uguna-

кариз un akeletkapus. Kremācijaa paliekaa (kalcinētie kauli,

oglītes, senlietas) konstatēja tieāi zem velēnas, taču dziļā-

kos slāņos to koncentrācija bija lielāka.

Kopumā tika atsegti 7 ugunakapi, no kuriem 5 bija plānā

ovāli vai apaļi, to /5 0,95-1,8 m, dziļuma 0,2-0,4 m, kā arī

lielāki - 1,2x2 m vai 1,05x2,9 m, dziļuma 0,25-0,5 m. Kalci-

nēti kauli un aenlietaa atraataa nevien kapa bedrēa, bet arī

to tuvumā. Divi apbedījumi tika ataegti humuaa alānī - 0,1-

-0,25 m biezumā tas bija piesātināts kremācijas atliekām. Og-

ļaino laukumu parametri 2,4x5,6 m.
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Kapa bedrea auatrumu malā konatatāta dubultbedre, kuraa

dziļuma 0,35 m. Otra ataba (?) vieta konatatāta bedrea aua-

trumu malas ārpuaē.

Līdzās aprakstītajam kompleksam izsekojamas vēl viena

vai divu līdzīgu apbedījumu malas.

Ugunskapu inventārs ir analoģisks kurāu vēlā dzelzs laik-

meta apbedījumiem, bet atradumi no pamatzemē iedziļinātās

bedres datējami ar 5.-6.gs.

Izpētītajā laukumā atklāts arī krietni senāks kapa kom-

plekss,kurā ietilpst akmens un kaula priekāmeti. Paāreizējā

izpētes stadijā āo apbedījumu, āķiet, pareizāk būtu uzlūkot

par atseviāķa kapulauka daļu.

Priediena I kapulauka. 140 m uz rietumiem no pētītajiem

līdzenajiem kurāu akeletapbedījumiera Grobiņaa Priedienā zirgu

iejādea laukuma rietumu malā tika atklāta un pilnībā izpētīta

viena ugunakapa, otra kapa gala iezīmējāa profilā.

Ugunakapa, plānā ovāla, ataedzāa 25 cm dziļumā kā inten-

aīvi ogļaina un pelnaina plankuma. Kremācijaa atliekas bija

novietotas ovālā 1,7x0,3-0,9 m lielā un 41 cm dziļā bedrē.

Tā orientēta ziemeļaustrumu-dienvidrietumu virzienā. Nekādas

uzbērta uzkalniņa vai grāvīāu pēdaa netika konatatētaa. Apbe-

dījumā atrada ap 70 dzelzs kuģa kniedes (2,5-3,5 cm garas). To

galvas sfēriskas, neregulāri ovālas, apakāējās plāksnītes

rombveida. Atrasti arī vairāki nelieli slānekļa galodas frag-

menti, bronzas važiņas riņķīāi. Domājams, ka miruāaia aadedzi-

nāta laivā.

Sāda tipa apbedījumi līdz āim ne Priediena, ne citos

Grobiņas apkārtnes kapulaukos nav konstatēti.



А . Pravornis

PĒTĪJUMI JELGAVAS RAJONA

BRAMBERĢES MUIŽAS KOMPLEKSĀ

Restaurācijas institūta II izpētes nodaļas

arheologu grupa no 1933. g. 20. jūnija līdz 20. oktobrim pē-

tīja Bramberģes muižas kompleksu. Izpētes laukuma kopplatība

601 m 2.

Bramberģes muiža atrodas Jelgavas raj. Glūdas c. teri-

torijā.

Bramberģe ar nosaukumu "Brandenburg" pirmo reizi rakstos

minēta Kurzemes hercoga Jēkaba laulātās draudzenes, Branden-

burgas kūrfirsta māsas Luīzes Šarlotes testamentā.

Pašreiz no bij. Bramberģes muižas ēku kompleksa saglabā-

jusies dzīvojamā ēka - pils, vārtu tornis un pārvaldnieka mā-

ja. Norit restaurācijas darbi.

Pētījumos tika noskaidrots sena bruģēta ceļa līmenis -

40-60 cm zem pašreizējās zemes virsmas posmā no vārtu torņa

līdz pat Bramberģes strautam. Tālāk ceļa uzbērums nopostīts.

Tas noticis mūsu gadsimtā strauta bagarēšanas darbos. Abās

bruģētā ceļa uzbēruma pusēs konstatētas kādreizējo muižas dī-

ķu krastu nostiprinājumu atliekas, t.i. akmens šķembu klāsti.

Virs atsegtā ceļa bruģējuma atrastās trĪ3 17.gs. monētas

(1665. gada Lietuvas šiliņā, 1623. gada Rīgas trīspelhers,

1661. gada Rīgas šiliņš) liek domāt, ka ceļš būvēts ne vēlāk

kā 17.gs. otrajā pusē.

Muižas vārtu torņa austrumu pusē konstatēts labi sagla-

bājies 17.gs. bruģis. Vārtu torņa dienvidu pusē līdz 1,9 m

dziļumā no pašreizējās zemes virsmas konstatēti muižas aiz-

sargmūra pamati (neapstrādāti laukakmeņi kaļķu javā). Pie

pārvaldnieka mājas dienvidu sienas tika atklāts kādas celtnes

pamatu fragments, kura tālāka izpēte palīdzētu papildināt

priekšstatu par kādreizējo muižas kompleksa plānojumu. Pama-

ti veidoti no neapstrādātiem laukakmeņiem. Pamatu garums

austrumu-rietumu virzienā - ap 10 m.

Pārvaldnieka mājas dienvidu galā -5m attālumā no gala
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aienaa - konstatēta mūrēta pagraba (garuma 4 m). Taa aiz-

bērta ar būvgružiem, kaa jaukti ar oglēm. Jādomā, pagraba

iegruvia pēc kāda ugunsgrēka un aizpildīta ar nodeguāo ēku

atliekām. Pagraba daļēji tika izamelta, ataedzot tā ziemeļu

aienu un daļu no rietumu un auatrumu aienaa. Dienvidu aiena

netika ataegta. Atsegtās pagraba sienaa veidotaa no laukak-

meņiem, kaa aaiatīti ar mālu. Pagraba rietumu puaē ataegta

durvju vieta. Durvia, ieapējama, veduāas uz kādu citu pagra-

bu, kaa atradiea zem pārvaldnieka mājaa konatatētāa celtnea

pamatiem. Pagraba aizbērumā konatatēti deguāu krāana podiņu

fragmenti.

12 m uz dienvidiem no pārvaldnieka mājaa konatatāta ie-

dziļināta mūra celtne - pagraba vai puapagraba. Celtnea grī-

da likta vira laukakmeņiem. Atāķirībā no iepriekāminētā pagra-

ba āia ticia aizbērta ar gaiāu amilti. ledziļinātāa būvea

garuma 7,3 m, platuma - ap 3,6 m.

Pētījumu gaitā iegūtaa 35 aenlietaa - holandiešu pīpīāu

kātiņu fragmenti, atikla trauku fragmenti, monētaa, ЗЮ

krāana podiņu fragmenti, ap 270 keramikaa lausku. Vecākā no

iegūtajām monētām ir 1563. g. Tallinaa āiliņā. Ar 16.ga. da-

tējamie krāana podiņu fragmenti un āī vecākā monēta liek do-

māt par muižaa komplekaa paatāvēāanu vēl pirmā muižaa izbūvea

darbiem, kaa notika 17«ga« septiņdesmitajoa gados un par ku-

riem vēsta pirmās zināmās rakstīto avotu ziņas.



A. Radiņš, G. Zemītis

DAUGMALES ARHEOLOĢISKĀS

EKSPEDĪCIJAS DARBS

1933. un g« Latvijas Vēstures muzejs

turpināja 1936. g. uzsāktos aizsardzības izrakumus Daugmales

senvietu kompleksā Rīgas raj. Daugmales ciemā. Izrakumi veik-

-2 2 2
ti 771 m kopplatībā, no tiem 4-56 m pilskalnā, 240 m senka-

-2
pos, 75 m senpilsētā.

Pilskalnā darbi norisinājās 3', 6., 7«, 3. izrakumu lau-

kumā. 3« un 7» izrakumu laukumā pētniecība pabeigta. Pilskal-

nā vērojams pamatzemes kritums rietumu virzienā. Līdz ar to

kultūrslāņa biezums plakuma austrumu pusē pie vaļņa mazāks -

ap 0,7 m, plakuma vidusdaļā līdz 1,7 m, bet nogāzē sasniedz

3 m. Atsegtas vāji saglabājušās celtņu paliekas. Lielākā daļa

objektu iezīmējas kā iedziļinājumi pamatzemē - saimniecības

bedres, pagrabi, pavardi, iedziļinātu celtņu vietas. Jāatzīmē

3« izrakumu laukumā atsegtā 6. celtne ar pavardu un 7» izra-

kumu laukumā atsegtā 7« celtne. 6. celtnē tika konstatēts mā-

la klons, kas 0,02-0,03 m biezā kārtā klāts virs tumšas zemes,

bet celtnes rietumu malā - virs plakanu dolomīta plākāņu

(līdz 0,35 m garas un 0,25 ra platas) klājuma. 7» celtnes vie-

tā bija saglabājuāies deguši baļķi, kas liecināja, ka celtne

ir guļbūve. Zem šīs celtnes atradās saimniecības bedre, kas

izklāta ar ~ 0,15 m biezu māla kārtu.

6. izrakumu laukumā pilskalna dienvidu nogāzē līdz 3im

konstatēti četri pilskalna malas izbūves periodi. Pilskalna

mala nostiprināta, izveidojot dolomīta plākāņu krāvumu. Starp

plāksnēm reti granītakmeņi. Plāksnes ir 0,5-0,7 m garas (da-

žas pārsniedz 1 m), tās liktas tā, lai pret nogāzi veidotu

90° leņķi. Katra nākošā plāksne nosedz vidēji 2/3 no pamatak-

mens, retāk 1/3. Krāvums balstīts mālā. Katrs nākošais krā-

vums veidots, izmantojot iepriekšējo kā pamatu. Tādējādi no-

gāze pakāpeniski padarīta augstāka un stāvāka. Nogāzes vidus-

daļā ap m.ē. I.g.t. vidu izveidota neliela terase, kas nāko-

šā nogāzes izbūves periodā apbērta un pastāvināta ar 0,3x0,4-
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0,5 га lieliem granītakmeņiem, virs kuriem klāta līdz 0,25 m

bieza māla 3lānia, kas nosedz granītakmeņu krāvumu līdz pu-

sei. Sāda nogāzes nostiprināšanas veids nav konstatēts visā

tās garumā. Uz rietumiem no granītakmeņu krāvuma atsegts

5 m garS un līdz 4 m plats trīsstūra formas grāvjveida krā-

vums, kura smailais gals iesniedzas plakumā. Tas veidots no

liela izmēra dolomīta plāksnēm - 0,28x0,55 m, 0,25x0,6 m,

1,05x0,55 m, dažas arī mazākas. Krāvuma smailajā galā pie

plakuma plākanea liktaa 4 kārtāa plakaniaki viena vira ot-

ras. Nogāzes vidusdaļā apakšējās plāksnes liktas uz sānu

Šķautnes, ieslīpi, virsējās plāksnes - plakaniski. Plāksnes

guldītas mālā, arī to starpā māls. Krāvuma funkcijas ne-

akaidraa, ieapējama, tāa aaiatītaa ar drenāžu. Pirmajiem di-

viem izbūvea periodiem rakaturīga bezripaa keramika
- pār-

svarā ar apmesto virsmu. Tumšajā zemea slānī, kas atrodas

virs māla, kas sedz minētos krāvumus, konstatētas ripas ke-

ramikas lauskas. Savukārt virs Sī slāņa atrodas līdz 0,2 m

biezs mālains slānis.

Pilskalnā iegūtas 346 senlietas, 2554 māla trauku laus-

kas. 1305 lauskas pieder pie ripas keramikas, b6t 749 laus-

kas - pie bezripas keramikas. No bezripas keramikas māla

trauku lauskām 292 lauskas ir ar gludo virsmu, 295 - ar ap-

mesto, 77 - ar kniebto, 26 - ar švīkāto, 6 - ar spodrināto

virsmu, 33 lauskām virsma nav nosakāma (keramiku noteica

I.Oimermane). Senlietu vidū atzīmējami vairāki ar amatniecī-

bu saistīti priekšmeti - akmena urbuma tapiņa (24* att.: 2),

apstrādāti kaula un raga rīki (24. att.: 10), tīģeļu frag-

menti, pincetes (24. att.: 6), cirvji (24. att.: 7), dzirkles

un to fragmenti, rotas un kulta priekšmeti - emaljēti krus-

tiņi (24. att.: 3), bronzas cirvītis ar kokanea paliekām

kātcaurumā (24. att.: 1), aproces (24. att.: 9), piekariņi

(24. att.: 5). Atsevišķiem priekšmetiem reta forma. Tāds,

piemēram, ir dzelzs iedzītņa bultas gals (24. att.: 8),

dzelzs konadata (24. att.: 4), kurai zem adatas galvas pa-

plašinājums ar neizveidotu actiņu vidū, bet važiņas piekār-

šanai veidota austiņa. Pilskalnā iegūtas divas monētas -



24. att.
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11. gs. Vācijas denāri, kalti Deventerā Heinriha II (1014-

-1024) laikā- (Noteica T.Berga). Viena no tām izmantota kā

piekariņā.

Senpilsētā pētniecība tika veikta VIII izrakumu lauku-

mā, kas iemērīts uz austrumiem no pilskalna eizsargvaļņa,

paralēli tam pieguļoāajam aizsarggrāvim. Kultūrslāņa biezums

āeit sasniedz 0,5 m, tas brūngans, maz intensīvs, zem kul-

tūrslāņa māls, kas vietām klāts līmeņu starpības izlīdzinā-

āanai. legūtas 6 senlietas, 35 māla trauku lauskas - 27 ri-

pas keramikas, 9 bezripas keramikas. No tām 6 lauskas ar

gludo, 1 ar āvīkāto, 1 ar spodrināto virsmu.

Kapulaukā izrakumi veikti 5«-Ю. izrakumu laukumā. Ap-

bedījumi netika konstatēti.

Pilskalnā un senpilsētā iegūtais materiāls iekļaujas

iopriekāējos pētījumos noskaidrotajās hronoloģiskajās robe-

žās .

M. Ruša

IZRAKUMI DOBELES PILĪ

Restaurācijas institūts sadarbībā ar Latvijas

Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Dobeles rajona no-

daļu 1957.-1989' g» veica arheoloģiskos izrakumus Dobeles

pils teritorijā - priekāpils dienvidrietumu daļā pie gotisko

vārtu ailas aizsargmūra abās pusēs. Saskaņā ar pils konser-

vācijas un restaurācijas projekta izstrādi (projekta autore

T.Vītola) izrakumu mērķis bija precizēt pils senāko plānoju-

mu.

Pētīti četri izrakumu laukumi: 1. laukums atrodas aiz-

-2
sargmūra ārpusē, pārējie - priekāpilī. Kopplatība 214 m •

Pavisam atsegtas četras dažādu periodu ēkas, no tām divas -

daļēji.

1. laukumā zem 45-90 cm biezas būvgružu kārtas attīrīta

1. ēkas dienvidrietumu daļa ar māla krāsni. Celtne 2,5 m pla-

ta, priekāpils aizsargmūris kalpoja par tās ziemeļu sienu.



133

Dienvidu aienaa pamata laukakmeņi izvietoti divāa paralēlāa

rindāa. Aptuveni 30 cm platā joala, kaa atrodaa atarp pamat-

akmeņu rindām aizpildīta ar māliem. 1. krāana celta pie aiz-

aargmūra, tā orientēta austrumu-rietumu virzienā. No divām

puaēm paralēli aizaargmūrim to norobežo laukakmeņu (/5 20-

-25 cm) rindaa, rietumdaļā - 80x50 cm liela granītakraena.

Krāana velve veidota no akmeņiem (/5 10-15 cm) un māla. Klo-

nā 12 cm bieza māla alānia, kura pamatā 15 cm bieza amilta

kārta. legūtāa aenlietaa - dzelža nazia un svečturis - attie-

caa uz 15.-16.g3.

Pārējie trīs laukumi iemērīti priekāpils pagalma puaē,
2

to kopplatība 191 m . Zem 0,35-1.5 m biezas būvgružu kārtas

a b
atsegtas 2., 3« un 3« ēkas.

2. ēkas laukakmeņu pamati orientēti austrumu-rietumu

virzienā. Pētīta ēkas rietumu daļa, pārējais nopoatīta jau-

nākajoa laikos. Tās dienvidu sienu veido priekāpils aizsarg-

mūris, pārējās sienas aaglabājuāās 0,3-1,3 m augstumā. Tāa

celtaa no laukakmeņiem kaļķu javā. Mūrus klāj kaļķu javas

apmetuma.

Pilnīgi attīrīta telpa, kaa atrodaa ēkas rietumu daļā.

Durvju ailas atrodas rietumu un ziemeļu sienā. Pēdējā aila

aizmūrēta. Pie austrumu un rietumu sienām izbūvēti plānā

taisnstūrveida pilastri (1,36x0,5 m), kas dala telpu 2 daļās.

Pilaatri mūrēti no laukakmeņiem un ķieģeļiem, saistviela -

māla java. Pilastru bāze ir divjoslu: apakāējā - ķieģeļi

(27x14x7 cm), augāējā - pieskaldītu ķieģeļu pusvalnis. Attā-

luma atarp pilaatriem 2 m. Grīdaa aegums - laukakmeņu bruģis

ar kritumu uz telpas vidu.

2. krāsns (2,75x1,3 m) ar dūmeni atrodas pie dienvidu

sienas, orientēta austrumu-rietumu virzienā. Krāsns pamatā

skaldīti laukakmeņi, saistviela - māls. Kurtuvei ķieģeļu

klons. Krāana aavienota ar dūmeni kurtuvea klona līmenī, dūm-

ejas platums 40 cm. Kurtuve atradās krāsns ziemeļaustrumu

daļā, to iezīmē četri skaldīti laukakmeņi.

Telpa, kas atrodas celtnes austrumu daļā, nopoatīta.

Daļēji aaglabājuaiea 1,7 m plata 3« krāana pamata daļa ar
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kurtuves ķieģeļu klonu un dūmeju. Krāsns tuvumā iegūti mel-

ni un zaļi glazēti 16.-17«gs. krāsns podiņi. Ēkā atrasti

sadzīves priekāmeti, keramikas trauku lauskas, holandieāu

pīpju fragmenti, āaujamieroču lodes v.c. senlietas. Vienīgā

atrastā monēta ir 1654. g. Rīgas āiliņā. Spriežot pēc Dobe-

les pils senākā - 1659» g» plāna, atsegtā celtne ir bijusī

"gubernatora māja".

3«
a

(celta uz 3.
b

pamatiem) un З»*5
ēkas laukakmeņu pama-

ti atsegti 3. laukuma 1. un 2. kārtā starp "gubernatora mā-

ju", priekāpils dienvidu un rietumu aizsargmūri, attiecīgi

3,5 m, 3 m un 1,3-2,4 m attālumā. Tās bijuāas ziemeļu-dienvidu

virzienā orientētas taisnstūrveida divtelpu celtnes ar kalē-

ja darbnīcu (5,5x4,8 m) un dzīvojamām telpām (5,2x4,6 m).

Ēkas vidusdaļā pie rietumu sienas apkures ietaises. Dienvidu

telpā kalēja krāsns ar dūmeni, ziemeļu telpā - apkures krāsns.

Kalēja krāsns un dūmenis celti vienlaicīgi un plānā veido

kompaktu taisnstūri (5,05x2,5 m), kas orientēts dienvidu-zie-

meļu virzienā. Krāsns mūrēta no laukakmeņiem un ķieģeļiem,
saistviela - māla java. Valve nav saglabājusies, ēzē ķieģeļu
klons. Krāsns ziemeļu daļā dūmenis 1,2x1,1 m (iekāējie izmē-

ri). Tā austrumu sienā 0,95 m plata aila. Dūmeņa apakāējā da-

ļa pildīta ar pelniem, kokoglēm un dzelzs sārņiem, pamatā sa-

kusušu ķieģeļu klons. Abu ēku pastāvēāanas laikā kalēja

krāsns, āķiet, nav pārbūvēta, atāķirībā no apkures krāsnīm,
kas pārveidotas.

Hronoloģiski vecākajai 3«
b

ēkai no laukakmeņiem un ķie-

ģeļiem krauti pamati, kas vēlākās pārbaudēs daļēji nojaukti.

Ēkas dienvidaustrumu daļā apkurināma piebūve. Norādes par

ēkas sienu, griestu un jumta konstrukcijām nav saglabājuāās.

Jumta segumam izmantoti mēles tipa kārniņi.

Kalēja darbnīca atrodas celtnes dienvidu daļā. Grīdoju-

mā ķieģeļu (austrumu daļā) un māla klons. leeja - austrumu

puses sienā.

Ziemeļu daļas dzīvojamā telpā māla klons. leeja - zieme-

ļu sienā. 6.*3
krāsns (1,6x1,2 m) atrodas telpas dienvidrietu-

mu stūrī, celta no ķieģeļiem un laukakmeņiem, saistviela -
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māla java. 26 cm biezās aienaa klāj kaļķu javaa apmetuma.

Kurtuve klāta ķieģeļiem, tā piealādzaa kalēja darbnīcaa

dūmenim. Krāana apkārtnē atrasti zaļi glazēti dobie podiņi.

Piebūve izbūvēta atarp 2. ēkas rietumu un ēkas

austrumu sienu pie priekāpils dienvidu aizsargmūra. Piebūves

ziemeļu sienaa pamatu akmeņi nav aaglabājuāiea.

Telpas austrumu daļā 5. krāsns (1,6x1,5 m) ar dūmeni,

orientēta austrumu-rietumu virzienā. Pēc lietotajiem mate-

riāliem un konstrukcijas āī krāsns analoģiska 6. krāsnij.

Ē~kā atrasti darbarīki, sadzīves priekāmeti, dzelzs ap-

kalumi un 1541. g. kalts Rīgas arhibīskapa Brandenburgas

Vilhelma (1539-1563) āiliņā.
a b

3« ēka celta uz 3« ēkas pamatiem, kurua klāja 5-Ю cm

bieza pelnu, būvgružu un māla kārta. Piebūve nav atjaunota.

Ēkas plānojuma un telpu funkcionālā nozīme saglabāta. Dzīvo-

jamā telpā atjaunots māla, kalēja darbnīcā - zemes klons.

Tieāu norāžu par sienu konstrukciju nav, bet pēc atrastajiem

būvmateriāliem spriežot, izmantoti ķieģeļi, saistviela -

kaļķu java. Jumta segumam lietoti holandieāu tipa kārniņi.

Apkures ietaises pamatos saglabātas. Dzīvojamā telpā, izman-

tojot б.*5

krāsns pamatus, pārbūvēta apkures krāsns, kas cel-

ta no vāji apdedzinātiem ķieģeļiem (27x14x6 cm), saistviela -

kaļķu java. Dobo podiņu vietā lietoti zaļi glazēti krāsns

sienas plāksnes podiņi ar relfeju augu rotājumu un figurālām

kompozīcijām. Krāsns rajonā atrasts logu stiklu depozīts.

Ēkas grīdas segumu klāj ap 1Ü cm bieza pelnu un ogļu

kārta, kas rāda, ka arī āī ēka gājusi bojā ugunsgrēkā.

Izrakumos iegūtie sadzīves priekāmeti un darbarīki lie-

cina par ēkas jaukto funkciju. To, ka ēkā atradusies kalēja

darbnīca, apstiprina atsegtā specifiskā krāsns, atrastie ka-

lēja darbarīki (dzelzs cirtņi, kalti, vīle), kalēja darinā-

jumi (skavas, dažādi apkalumi v.c). Uz raetālkausēāanu norā-

da daudzie dzelzs sārņi, ko atrada kalēja krāsnī un darbnī-

cas teritorijā. No sadzīves priekšmetiem iegūtas keramikas

un stikla trauku lauskas, holandieāu pīpju fragmenti, dzīv-

nieku kauli, naži un svečturi.
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Ēkā atraataa 7 monētas, kaa attiecaa uz laikposmu no

1644. līdz 1665» gadam. Taa ļauj domāt, ka ēka gājusi bojā

ne ātrāk par 1665« gadu.

M.Ruša, M. Lūsēns

PĒTĪJUMI VENTSPILS

PILS TERITORIJĀ

Restaurācijas inatitūta kopā ar Komplekaāa

ģeoloģiskās izpētes ekspedīciju (vec. geofiziķis G.Sičovs,

ģeoloģijas un mineraloģijas zin. kand. V.Segliņā) 1937* g»

11. maijā Ventapila pila teritorijā veica kultūrslāņa radio-

lokācijaa zondāžaa darbua.

So darbu uzdevuma - pārbaudīt radara iekārtas lietoāanaa

iespējas, lai meklētu apalēptaa aenākāa apbūvea paliekaa vi-

dualaiku pieminekļoa. Darbus veica ar radiolokatoru "TORF",

magnetofona lentē nepārtraukti ierakatot atatarotoa radio-

signālus visos 26 iepriekānospraustajos izpētes marārutos

(kopgarums 1,2 km)• Par signālu izplatības ātrumu pieņemts

10 cm/n зек, jo precīzai signāla ātruma iz3kaitļoāanai nebija

nepiecieāamo mērījumu. Marārutu piesaiste izdarīta Ventspils

pils topogrāfiskajā plānā (M 1:500), augstuma atzīmes - abso-

lūtās .

Analizējot radiogrammu pierakstus, konstatēti vairāk ne-

kā 45 negeologiska rakstura objekti. Nodalītaa trīa noaacītas

signālu grupas - "pagrabs", "mūris", "būvgruži", kas atāķīrās

uz vispārējā signālu fona, atspoguļojot seāus galvenos slēp-

tos objektus, kam varēja noteikt konfigurāciju.

Lai pārbaudītu signālu adekvātumu radarogrammās fiksēta-

jās anomāliju vietās, izrakti seāi āurfi (25« att.).

Pirmā signālu grupa - "pagraba" -
konatatāta I un II

marārutā. 1. un 2. āurfā zem būvgružu alāņa fikaēta 1 m bieza

sausas, irdenas smilts kārta. Jāatzīmē, ka 2. āurfa būvgružos

saglabājies keramikas flīžu grīdojuma fragments. Zemāk grunta

blīva ar augatu mitruma saturu, kas veido vispārējo signālu



25. att.
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fonu. Sausais, salīdzinoāi porainais gmilts slānis rādija

radiosignāliem mazāku pretestību un radarogrammā attēlojās
kā "pagrabs", proti, tukšums.

Otrā signālu grupa, ko var interpretēt kā "mūri", fik-

sēta VIII un IX maršrutā. 4. āurfā (VIII maršruta sākums)

zem 10 cm biezas velēnas attīrot atklājās 90 cm augsts un

65 cm plats no laukakmeņiem mūrēts pamats. Saistviela - kaļ-

ķu java. 3. šurfā (IX maršruta otrā puse) 1,2 m dziļumā pa-

rādījās līdz šim nezināma 1,3 m plata ķieģeļu mūra virsma.

Trešā signālu grupa - "būvgruži" - fiksēta VIII un XI

maršrutā. 5. un 6. pārbaudes āurfā, attiecīgi zem 0,5-0,6 m

un 1,0-1,2 m biezas 3milts kārtas atsedzās jaukts slānis,

kas saturēja ķieģeļu lauskas, akmeņogles un trūdējuāus кокиз.

Grunts slāņu radiolokācijas zondāža deva iespēju plānā
fiksēt zemē slēptos objektus, noteikt to izmērus un atraāa-

nās dziļumu, ievērojami ietaupīt izpētes darbu laiku un sa-

mazināt zemesdarbu apjomu. Metode lr netieāa, tāpēc darbu

kompleksā tai palīgnozīme - atvieglot atandartmetožu lieto-

āanu.

Izmantojot zondāžā iegūtos rezultātus, 1983.-1939« gadā

izpētīja trīs izrakumu laukumus (10.-12.), lai lielākā platī-
bā atsegtu ķieģeļu mūra paliekas, kuras konstatēja ļ. āurfā.

Laukumi atradās priekāpila teritorijā, t.s. pilakalnā, starp
Ventu un vēlāk celto adminiatratīvo ēku uz ziemeļauatrumiem

no Ventspils pils. Laukumu kopplatība 77 m 2.

Izrakumu laikā priekāpila teritorijā konstatēta divu

periodu apbūve. Jaunāko apbūves periodu raKsturo kādas celtnea

flīžu grīdojuma fragments (0,5x0,5 m), kuru atsedza 10. lau-

kumā 1,3 m dziļumā (Aba. H + 3«59). So fragmentu veido pamf-

āua liktaa melnaa un sarkanas trapecveida flīzes. Pāris met-

ru tālāk, 10. izrakumu laukuma dienvidaustrumu stūrī attīrīts

ķieģeļu klāsts, kura funkcionālā nozīme neskaidra. Formas zi-

ņā tas atgādina krāsns pamatu, taču netika atrastas nekādas

deguma paliekas. Uz jaunāko apbūves periodu attiecas arī

krāsns paliekas, kuras atsedza 12. laukumā 0,6 m dziļumā.

Tās izmēri 3.9*2,1 m, forma ovāla. Krāsns orientēta austru-
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mu-rietumu virzienā ar kurtuves daļu austrumu galā. Pamatā

māla klons, virs kura veidots ķieģeļu (29x13,5x9 cm) klā-

jiens. Ziemeļu un rietumu sienas veidotas, mūrējot ķiogeļus

7 kārtās. Velves pārsegumam izmantoti holandieāu tipa kārni-

ņi, kas likti vairākās kārtās. Četrstūra skursteņa pamats at-

radies krāsns rietumu galā, 0,4 m zemāk nekā ķieģeļu klāsts.

Krāsns iekšpusē atrastās lejamās standziņas un liels sārņu

daudzums tās apkārtnē, nerāda, ka krāsns lietota metālapstrā-

des vajadzībām. Raksturīgā glazētā ripas keramika un senlie-

tas (2 naži, lejamās star.dziņas, holandiešu pīpes kātu frag-

menti) liek domāt, ka hrcnologiski jaunākais apbūves periods

datējams ar 17«gs.

Otra, senākā apbūve, saistās ar mūri, kura paliekas

konstatētas visos trijos laukumos vidēji 1,3-1,7 И dziļumā.

Spriežot pēc 11. laukumā fiksētā 0,7 m augstā fragmenta, mū-

ra pamatni veidojuši 0,4x0,5 m laukakmeņi, kas likti 4 rindās

1,6 m platumā. Tie 0,2 m iedziļināti smilšainajā pamatzer.ē

(Abs. H + 3.10). Virs akmeņiem 1,3 m platumā veidots ķieģeļu

klājiens divās kārtās. Mākamajās divās kārtās klājiena pla-

tums samazināts līdz 1 m, mūra iekšpusē veidojot 0,25 a platu

pēdu. Ķieģeļu izmēri 30,5x14,5x9 cm. Atsegtajā 23 m garajā

posmā dažviet ķieģeļi vairāk vai mazāk izlauzti, nereti atstā-

tas tikai pamatakmeņu rindas. 12. laukumā virs tiem ierīkota

jau minētā krāsns, i.lūra nojaukšanas laiku aptuveni datē būv-

gružos pamatakmeņu starpā atrastā monēta - J.Hodkeviča 1572.

gadā kaltais Pārdaugavas hercogistes šiliņš (noteica numis-

māte K.Ducmane). Celtniecības laiks pagaidām nav nosakāms.

Mūris orientēts ziemeļaustrumu-dienvidrietumu virzienā (azi-

muts 71°31'). Ziemeļaustrumu virzienā агриз pētītās teritori-

jas mūris turpinās bij. viesnīcas ''Royal/' virzienā, dienvid-

rietumos 3B m no pils ziemeļaustrumu stūra tas veido taisn-

leņķa pagriezienu Ventas virzienā. Jaunatklātā mūra funkcio-

nālās nozīmes drošai noteikšanai nepieciešams pētījumus tur-

pināt. lespējams, tas kalpojis priekāpils teritorijas aiz-

sardzībai .

Liecības par agrāku apdzīvotību pētītajā teritorijā ne-
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tika iegūtaa.

J. Siatkovskis

ARHEOLOĢISKĀ UZRAUDZĪBA

RĪGĀ UN PĀRBAUDES IZRAKUMI

VENTSPILS VECPILSĒTĀ

1933. gada janvārī un februārī Kultūraa

pieminekļu pētniecībaa padome veica arheologiakāa uzraudzī-

baa darbua Rīgā, Vēaturea ielā 7» Minētaia objekta atrodaa

t.a. Jaunāa pilaētaa daļā pie gadā pabeigtā pilaētaa

aizsardzības mūra.

Izvācot būvgružus no ēkaa pagrebatāva, konatatētaa trīa

līdz āim nezināmaa telpaa. Telpu aizbērāanaa laika nav precī-

zi nosakāma. Noņemot grieatu pāraegumu, atarp grīdaa dēļiem

atraata Sakaijaa Johana Georga IV 1692. g. 1/12 dālderis (āo

un pārējās monētas noteica V.Zobiņa). Braunāveigas-Linebur-

gas 1633« g* 1/12 dālderis atraata starp pagraba ārsienas

loga palodzes dēļiem, Krievijaa Elizabetea 1750. gada denga

atraata būvgružoa. Izsmeļot būvgružus no pagraba telpām līdz

sākotnējam grīdaa līmenim, tika konstatēta, ka būvgruži at-

vesti no kādas nojaucamas ēkas, jo to slānis ir neviendabīgs.

Gan slāņa augādaļā, gan sākotnējā grīdas līmenī atraataa

2ü.ga. atikla un māla trauku lauskas, 13.ga. krāana podiņu

fragmenti, dažāda perioda apavu deteļaa, holandieāu pīpīāu

kātiņu fragmenti. Domājama, ka telpaa aizbērtaa 19«ga. bei-

gās - 20.ga. aākumā.

Uzraudzībaa darbu gaitā pagrabs attīrīts no būvgružiem

līdz 2,5 m dziļumam. Tālāk seko turnās kultūrslānis, kas ne-

tiks skarta. Izdarot urbumu ar geologiako urbi pie pilaētas

aizsardzībaa mūra, kas veido vienu no ēkaa aienām, konata-

tāta, ka kultūralānia āeit aasniedz 2 m dziļumu. Domājama,

ka pagrabatāvā atsegtās aenākāa komitrukcijaa, t.i., pilaē-

taa aizsardzība 3mūris, attiecināma uz 15«gs. 1« pusi. Pārē-

jās telpas un sienas datējamas ar 17«gs.
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Jūlijā" un augustā pēc Ventspils jūras tirdzniecības os-

tas pasūtījuma sakarā ar Ventas krastmalas labiekārtoāanu ti-

ka veikti pārbaudes izrakumi Ventas upes krastā starp Ž.Kār-

kliņa un Zvanu ielu. Sajā teritorijā, saskaņā ar arhitektes

R.Zandbergas pētījumu,l9«gs• atradusies vienstāva dzīvojamā

ēka, noliktava un stallis.

_ 2
Četros izrakumu laukumos izpētīta 240 m platība. legūts

vairāk nekā 100 senlietu. Lielākā daļa no tām ir holandie-

āu pīpīāu kātiņu fragmenti. No citām senlietām minams bronzas

apkalums, bronzas adata un metāla krāna kakliņā.

Visos izrakumu laukumos konstatēts 0,8-1,2 m biezs kul-

tūrslānis, kas piesātināts ar 18.-20.gs. ķieģeļu, māla trauku

lausku, krāsns podiņu un kārniņu fragmentiem. Vairākās vietās

kultūrslānis pārrakts, ierīkojot komunikācijas.

Izrakumu laukumos atsegtās konstrukcijas attiecināmas

uz 18.-19«gadsimtu. I izrakumu laukumā konstatēts 2,3 m garā

koka ūdensvada fragments, kas darināts no četrām 6 cm biezām

un 23 cm platām koka plankām. II izrakumu laukumā konstatētas

deviņas paralēlas mūra pamatu rindas. Mūra pamati, domājams,

attiecināmi uz 19.gs. noliktavu. Uz agrāku būvniecības perio-

du, āķiet, 13.g5., attiecināma koka baļķu pamatu pēda, kas

likta uz pamatzemes. Uz baļķiem mūrētas vairākas pamatu rin-

das. 111 izrakumu laukumā tika atsegti vairāki koka pāļi, kas

kalpojuāi upes krasta nocietinājumam. Ar 19'gs. datējamas kū-

tiņas vai staļļa fragments atsedzās IV laukumā. Šeit konsta-

tēta 90 cm plata akmeņu josla, kas likta no diviem blakus

esoāiem laukakmeņiem. Pavisam vērojami 4 akmeņu pāri. Pie ak-

meņiem tumās, ar koka skaidām jaukts kūtsmēslu slānis, kas

sniedzas līdz 175 cm dziļumam. Senlietas atrastas netika.

1939. gada augustā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-

bas inspekcija pēc Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes

izpildkomitejas pasūtījuma veica pārbaudes izrakumus Ventspili

vecpilsētā, teritorijā, kur, domājams, atrodas vecākā Vents-

pils kapsēta. Divi izrakumu laukumi (23 m 2) tika iemērīti

dzīvojamās ēkas pagalmā Pils ielā 34. Ventspils vēstures mu-

zejā atrodas ziņojums par 13«gs. (?) senlietām, kaa atrastas
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āajā teritorijā. Pēdējos gados, ceļot malkas āķūnīāus un ga-

rāžas, vairākkārt atrasti galvaskausi un cilvēku kauli.

Izrakumu laukumos 1,0-1,5 m dziļumā atsegti 14 apbedī-

jumi, kas orientēti R-A virzienā un dažviet likti divās kār-

tās. Kultūrslānī, kas sniedzas līdz 0,9 m dziļumam, tika at-

rasti cilvēku kauli un galvaskausi. Domājams, tie izmesti,

rokot vēlākas kapa bedres.

Lielākā daļa miruāo apbedīti koka zārkos, par ko lieci-

na atrastās zārka naglas. Miruāie guldīti izstieptā stāvoklī

uz muguras, rokas liktas gar sāniem, klēpī vai sakrustotas

uz krūtīm. Senlietas atrastas tikai 12. kapā (trīs 17«gs.

bronzas monētiņas un melna kaula podziņa) un 14. kapā (seāi

bronzas gredzeni un divas bronzas riņķsaktas)•. Visi atseg-

tie apbedījumi attiecināmi uz 16.-17«gs.

Lai noteiktu kapsētas robežas tika iemērīta pārbaudes

tranāeja (27 m ) Pils ielas 32. nama pagalmā. Kultūrslānis

(sasniedz 0,3 m dziļumu) jaukts, tajā sastopamas 13.-20.gs.

ķieģeļu, kārniņu, māla trauku lauskas. Apbedījumi vai būvju

konstrukcijas konstatētas netika. Laukumā atrasti tikai ho-

landieāu pīpīāu kātiņu fragmenti un 17«gs. bronzas monēta.

2
Pārbaudes izrakumu laukumā Ugunsdzēsēju ielā 1 (24 m )

konstatēts 1,1 m biezs kultūrslānis, kas jaukts ar būvgru-

žiem un holandieāu pīpīāu kātiņu fragmentiem. Laukuma dien-

vidu galā atsedzās otrā pasaules kara vācu ierakumi. Konstruk-

cijas, kas attiektos uz agrāku pilsētas apbūvi, netika kon-

statētas
.



D. Svarāne

POLIJAS RESTAURĀCIJAS FIRMAS PKZ

ARHEOLOGU PĒTĪJUMU GALVENIE

REZULTĀTI VECRĪGĀ

1988.-19B9« 6« Vecrīgā, veicot restaurējamo

arhitektūras pieminekļu pirmsprojekta izpēti un celtniecību,

Polijas restaurācijas firmas PKZ arheologi sadarbībā ar Rī-

gas Vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju

veica arheoloģiskos pētījumus 3 objektos. Darbu gaitā katrā

objektā ēku pagrabos un pagalmos izraka vairākus nelielus

šurfus sienu pamatu stāvokļa noteikšanai. Reizēm celtniecī-

bas gaitā paralēli sienām raktas šauras tranšejas būvkons-

trukciju nostiprināāanai, vietām pazemināts grīdas līmenis,

izdarītas arī zondāžas celtņu sienās, lai noskaidrotu senā-

ku būvju fragmentus. Kultūrslānis visā biezumā izpētīts ti-

kai nedaudzās vietās.

Pirmajā objektā - Alksnāja ielā 5, 7 un 9 pētījumus vei

ca J.Cihomskis un A.Rozvalka. Apmēram 2,5 m dziļumā zem езо-

šā ielas līmeņa sākās organiskām vielām bagāts kultūrslānis,

kurā teicami saglabājušās koka celtniecības liecības. Pilnā

plānojumā netika izsekota neviena celtne.

Interesantākie atradumi bija vairāki veseli vai restau-

rējami māla trauki, bronzas piekariņā (26. att.: 7) un divas

akmens lejamveidnītes. Vienā no tām atliets darinājums, kas

atgādina austrumslāvu sievietēm raksturīgu rotu - trīskreļļu

deniņgredzenu (26. att.: 4). Lejamveidnītes lietņa apakšā iz-

dobta ligzda ceturtās krellītes atliešanai. Tā uzskatāma par

blakusprodukciju - pēc atliešanas šo krellīti noknieba no

pamatdarinājuma. Kā liecināja veidnes materiāla petrogrāfi3-

kā analīze, tā ir pagatavota no kalkīta paveida - steatīta,

kuru iegulu Latvijā nav. Steatīts aatur daudz talka, tāpēc,

lejot veidnē izkausētu metālu, tā ventilējas, nevis rada pa-

pildus gāzes kā tas notiek veidnēs, каз gatavotas no vietējā

kaļķakmens vai dolomītakmens. Steatīts ir piemērots tādu me-

tālu lieSanai
,

kuru kušanas temperatūra ir ap 1000° С
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(bronza, sudrabs). So metālu liešanai ir paredzēts 3rī salī-

dzinoši lielais augšējais lietnis.

Salīdzinājumā ar citām Latvijā atrastām veidnēm Rīgas

veidnei ir kāda reti sastopama īpatnība - lietnis atrodas

ne vien augšpusē, bet arī apakšpusē. Veidnē ielejot izkausē-

tu metālu, tas pie padziļinājuma sieniņām atdzisa ātrāk, iz-

veidojot čaulu. Pārējais šķidrais metāls pa apakšējo lietni

izlija ārā. Tādā veidā deniņgredzena krellītēm un lociņiem

radās tukšs viducis - atlietā rota bija vieglāka, un tai va-

jadzēja mazāk izejmateriāla.

Aprakstītais liešanas paņēmiens saucas "liešana ar iz-

tecināšanu jeb izšļakstīšanu". un tas ir labi pazīstams Kije-

vas Krievzemē. Sāda veidne un liešanas tehnika Latvijā ir

konstatēta pirmo reizi.

Otrs akmens darinājums ir vairākdaļīgas veidnes apakš-

daļa (26. att.: 2), kas paredzēta 10 apkaluma podziņu atlie-

šanai. Savā starpā veidnes daļas savienoja ar svina tapiņām,

kuras ievietoja īpašās urbuma ligzdās veidnes sānos. Līdzīgu

daudzdaļīgu akmens veidņu fragmenti Rīgā atrasti arī iepriek-

šējo gadu izrakumos.

Otrajā objektā - Alksnāja ielā 2/4 strādāja A.Vitkovskis•

Darbi noritēja nelielajā pagalmiņā un zem ēku sienām. Kultūr-

slānis 2-2,3 m dziļumā bija jaukts, zemāk atradās intensīvi

tumša zeme ar koka skaidām, ķieģeļu gabaliem un dzīvnieku

kauliem. Tajā atsedzās atsevišķas koka konstrukciju paliekas.

Trešajā objektā - Mārstaļu ielā 10 - bijušajā reformātu

baznīcā pētījumus veica E.Mitruss. Celtniecības darbu laikā,

pazeminot baznīcas puspagraba grīdas līmeni, zem 13.gs. mū-

rēto kapliču paliekām tika atsegti vairāku viduslaiku mūra

un koka celtņu fragmenti. Nedaudzie senlietu atradumi ir ti-

piski viduslaiku pilsētnieku sadzīvei - kaula ķemmes (26.

att.: 1, 3), bronzas pakavsakta (26. att.: 5), dzelzs sveč-

turis (26. att.: 3) v.c.

Ceturtais objekts atradās Alksnāja ielā 3. kur apmēram
о

90 m platībā sagatavoja būvbedri nojauktās ēkas vieta (vadī-

tāji J.Cihomskis un E.Mitruss). Pētījumu vietā konstatēja 6



26. att.
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atkritumu bedrea, kuraa ierīkojot, atipri poatfta aenaia

kultūrslānis. Būvbedri izraka līdz 4-4,5 m dziļumam; pamat-

zemē aaaniegta netika. Zemea darbi šajā objektā tika izda-

rīti arī deviņās nelielāa pagrābtaLpāa, kur pazemināja grī-

daa līmeni. Noraktā alāņa virakārta 0,5-1 m biezumā bija aa-

jaukta, zem tāa ataedzāa līdz 1,5 ra biezs, netraucēts, or-

ganiskām vielām piesātināts kultūrslānis. Tajā atrada vairā-

ku koka ēku sienu fragmentus.

Kā interesantākie atradumi atzīmējami neornamentēta

bronzas bļoda, vairākas ažūri rotātas ādas apavu virsas, iz-

šūts ādas maciņš, stikla krelle ar zelta foliju un atikla

aprocea fragmenta. Atzīmējama arī veaela izdobta koka aile,

kaa varētu būt lietota mājlopu dzirdināšanai, un divu aalie-

kamu akmens lejamveidņu fragmenti. Viena no tām ir samērā

vienkārša un bijuai paredzēta vairāk nekā 12 metāla bumbiņu

atliešanai.

Otrā lejamveidnē atlieta trīadsļīga krelle. Arī šai

veidnei bijuši divi lietņi, kaa norāda uz "liešanu ar izte-

cināšanu". Vairākdaļīgaa kreļļu veidnea ar diviem lietņiem

Latvijā līdz āim nav atrastas, taču tās ir labi zināmas no

atradumiem senkrievu pilsētās. Rīgas izrakumos lejamveidnes

atrastas relatīvi reti. Četru lejamveidņu atradums kādā no-

teiktā pilaētaa kvartālā liecina,ka šeit atraduaies rotkaļa -

metāllējēja darbnīca.

Piektajā objektā - ļ.Sudmaļa ielā 13 - arheoloģisko uz-

raudzību veica J.Gžeakovjaka un A.Trapšica. Padziļinot pagra-

bu un noatiprinot ēkas pamatua, atraataa atsevišķas liecības

par senāku koka apbūvi. Zem I.Sudmaļa ielas ietves, ārpus

celtnes atrasta velvēta telpa - pagraba.

Seatajā objektā - Smilšu ielā 7 - darbus vadīja S.Slo-

vinskis un E.Viļgockis. Izrakumos konstatēja, ka esošās ēkas

pagraba sienas atrodas virs kādas senākas gotiskas ķieģeļu

celtnes paliekām. Senās ēkas sienās atrastas vairākas apgaia-

mea nišas ar jumtveida pārsegumu. Atsevišķos šurfos tika

konstatēts organiskām vielām bagāts alānis ar labi aaglabāju-

šos būvkoku paliekām. Kā unikāls atradums minams koka ratu

ritenis. Riteņa vecums pēc radiokarbona analīzes ir бЭО^бО
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gadi (TA-2104), pārrēķinātais datējums - 126Ü. g. -60 ga-

di. Tas pagaidām ir vecākais līdz āim zināmais ratu ritenis

Baltijā. Zem ēkas pamatiem gar Meistaru ielu konstatētas ļo-

ti sliktā stāvoklī saglabājuāā3 no dolomītakmeņiem mūrēta

viduslaiku pilsētas aizsargmūra paliekas.

Septītajā objektā - Miesnieku ielā 17 - pētījumus veica

J.Gžeskovjaks un M.Sčepaņika. Izrakumos atklātas 15.-16.gs.

mūra celtņu paliekas un vairākas atkritumu bedres. Intere-

santākais atradums ir labi saglabājuāās hipokausta krāsns

paliekas un no kaļķakmens kaltas kolonnas apakādaļa, ko

konstatēja kādā mūra celtnē.

Astotajā objektā - Jāņa ielā 6-13 - darbus vadīja I.Hža-

novska-Vavžiņjaka. Gandrīz zem katras 17.-I9.gs. celtās ēkas

tika konstatētas senāku mūra namu paliekas. Pētījumu rezul-

tātā varēja izsekot katra gruntsgabala apbūves attīstībai no

14. līdz 19.gs.

Inspekcijai nodoti vairāki viduslaiku senlietu atradumi:

no Ganību dambja - kaula apkaluma plāksnīte (26. att.: 6) , no

Bolderājas - smalki izstrādātas sudraba ķēdītes fragments,

daudzkrāsaina krelle un ziedveida bronzas apkalums.

G. Toropina

IZRAKUMI EZERBRICU SENKAPOS UN

ĢEISTU VIDUSLAIKU KAPSĒTĀ

Arheoloģiskajā literatūrā pazīstamie Kalnabri-

cu vidējā dzelzs laikmeta un Ezerbricu vēlā dzelzs laikmeta

senkapi atrodas Cēsu raj. Jaunpiebalgas ciemā (bij. Cēsu apr.

Jaunpiebalgas pag.). Tie situēti lielākā augstienē Bricu eze-

ra ziemeļu krastā un, domājams, veido vienu plaāu kapulauku,

kura senākā daļa atrodas kalna virsotnē.

Senvieta reģistrēta āī gadsimta divdesmito gadu sākumā.

1926. g. F.Balodis veica izrakumus Ezerbricu senkapos (2 ka-

pi, senlietas Latvijaa Vēstures muzejā), bet g. E.Sno-

rea vadībā pētīti gan Ezerbricu, gan Kalnabricu aenkapi. Arī
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vēlāk senvietu vairākkārt apaekojuāi arheologi (V.Urtāns,

J.Apaļa). Latvijas Vēstures muzejā un Latvijas ZA Vēstures

institūtā glabājas senlietas, kas iegūtas, apstrādājot zemi.

Sakarā ar jaunierīkojamo ceļu, 1939' g« laikā no

3« jūlija līdz 12. septembrim Ezerbricu senkapos izrakumus

veica Latvijas Vēstures muzeja ekspedīcija. Izrakumu laikā

p
tika pētīta 990 m liela teritorija augstienes dienvidaustru-

mu daļā nogāzes sākumā. Atsegti 23 apbedījumi (2 dubultapbe-

dījumi), iegūtas 213 senlietas.

Teritorija, kurā notika izrakumi, ilgus gadus lauksaim-

nieciski apstrādāta. Tumāā3 aramzemes slānis kalna virsotnē

nepārsniedz 0,2 m, bet nepilnus 100 m zemāk tā biezums līdz

1 m. Senkapu teritorijā tika konstatētas arī viduslaiku dzī-

vesvietas paliekas - ķieģeļi, skaldīti akmeņi ar deguma pazī-

mēm, apmetumi, glazētas lauskas, java.s fragmenti, holandieāu

pīpītes fragments. To lielākā koncentrācija vērojama nogāzes

dienvidaustrumu daļā, kur tumāās zemes slānis sasniedza 1 m

biezumu. Domājams, uz āo periodu attiecināmas arī senkapos at-

segtās bedres ar pelnainu, sīkām oglītēm jauktu pildījumu

(dažās arī akmeņi), kuras trīs gadījumos skāruāas apbedījumus.

Kapa bedres iezīmējās tūlīt zem aramkārtas 0,2-0,4 m dzi-

ļumā. Parasti āai dziļumā tika atsegtas arī miruāajam līdzi

dotās senlietas. Dzeltenas, ar tumāākas nenoteiktas formas

ieslēgumiem pārjauktas zemes slānī kapu bedres iezīmējās kā

četrstūra formas laukumi ar vairāk vai. mazāk noapaļotiem stū-

riem. To garuma 1,6-2,6 m, platum3 0,55-1 m. Kapa bedres pil-

dījumu veido pelēcīgi brūngana trūdzeme, kas vairāk vai mazāk

pārjaukta ar 0,015-0,05 m lielām oglītēm. Kauli aaglabājuāiea

tikai pie senlietām. Spriežot pēc карг bedru formas un senlie-

tu novietojuma, miruāie guldīti uz muguras izstieptā stāvoklī,

rokas paceltas pret zodu vai saliektas pāri viduklim. Apbedī-

jumu orientācijā vērojama dažādība. Tika atsegta septiņu ap-

bedījumu rinda, kurā miruāie guldīti ar galvu ZZR (sievietes)

vai DAA (vīrieāi) virzienā. Vairākos gadījumos kapa bedres

orientētaa ziemeļaustrumu-dienvidrietumu virzienā, vai ar ne-

lielu novirzi no ziemeļu-dienvidu virziena.
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Vīrieāu apbedījumos līdzi doti dzelža uzmavaa vai iedzīt-

ņa āķēpi (novietoti pie galvas vai kājām), dzelzs āaurasmens

cirvji (viabiežāk novietoti ceļgalu rajonā), dzelzs naži,

bronzas spirālgredzeni, āķērsgriezuraā trīastūrveida aproce

ar paplatinātiem galiem, dobā aproce. Kā aavrupatradumi at-

rasti dzelzs uzmavas cirvis, skramasaks, bronzas aproce ar

paplaāinātiem, ornamentētiem, āķēragriezumā aatoņāķautņu ga-

liem.

Sievietēm līdzi doti dzelža sirpji vai raukņi, īleni,

naži, bronzaa kaklariņķia ar tordētu loku un četrakaldņu ga-

liem vai ar bronzaa atieplea aptinumu un aeglu un kruķu ga-

liem, dzelzs vai bronzaa rotadataa (krustadatas, spieķadatas,

dzelža kruķadatas ar bronzaa atieplea aptinumu), bronzaa

spirālgredzeni, zvaniņu rotas, spirālaproces. Vairākos sie-

vieāu apbedījumos atraataa bronzas manāetaproces. Seit pār-

atāvētaa to agrīnās formas - āauraa ar pildītu vai dobu vi-

duaāķautni.

Par bēru rituālu liecina apbedījumos atrastās oglītes

un bezripas keramikas lauskas - visbiežāk gludās, bet trīs

gadījumos - tekstilāa (noteica I.Cimermane). Gludās (dažaa

no tām līdzīgaa Boķu un Kalnieāu senkapos atrastajām vidējā

dzelža laikmeta trauku lauskām), apmestās un divas tekatilās

keramikas lauskas tika atrastas kā aavrupatradumi.

Senkapi datējami ar 6.-9'gs., bet atseviāķi aavrupatra-

dumi norāda, ka senkapi varētu būt iekārtoti arī 3grāk, vai

arī to tieāā tuvumā atradusies senāka dzīvesvieta. Apbedīša-

nas tradīcijas un senlietu materiāls rakaturīgs pārsvarā

latgaļiem.

Geistu viduslaiku kapsēta atrodaa Cēsu raj. Jaunpiebal-

gas ciemā (bij. Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag.) pie Geiatu mā-

jām, apm. 500 m uz ziemeļiem no Ezerbricu aenkapiem.

Lielākaa augatienea ziemeļu nogāzē izdalāa neliela da-

bīga terase, kur 1943. g. izrakumos E.Snore konstatēja vi-

duslaiku apbedījumu (1 карз). Jaunie rīkojamā ceļa trase Šķēr-

so āīa terases rietumu malu. Seit 138 m lielā teritorijā ti-

ka veikti pārbaudes izrakumi. Apbedījumi netika konstatēti.



N. Treijs

IZRAKUMI CĒSĪS UN DZĒRBENĒ

1939» gada pavasarī, veicot apakāzemes komu-

nikāciju izbūvi Cēau centrā, Rīgaa ielaa sākumā, celtnieki

uzdūrāa vidualaiku mūra konatrukcijām bijuāo vecpilaātaa

Raunaa vārtu rajonā. Objekta saglabāāanas nolūkā kļuva ne-

pieciešama Raunaa vārtu komplekaa pilnīga ataegšana. No

4. maija līdz 11. auguatam to veica Reataurācijaa inatitūta

p

arheologiakā ekapedīcija. Darbi noriainajāa 230 m kopplatī-

bā, toa paaūtīja un finansēja Cēau pilaētaa TDP izpildkomi-

teja.

Izrakumos atklāts ap 17 metru garā vecpilsētas aizsar-

dzības sienas fragments, kam no ziemeļu jeb ārpuses piemūrē-

ta neregulāra četrstūra formas būve - Raunas vārtu tornis,

kura ārmalu garumi: rietumu siena - 3,30 m, ziemeļu siena -

10,30 m, austrumu siena - 7,20 m, dienvidu siena - 9,30 m,

turklāt pēdējā ir pilsētas aizsargsienas posms. Torņa sienu

platums attiecīgi: 1,60 m, 1,90 m, 2,00 m, bet pilsētas aiz-

sargsienas platums - 1,60-1,70 m. Torņa dienvidu aienā ie-

zīmējas sākotnējā pilsētas aizsargmūrī izveidotā vārtu aila,

kuras platums domājams ap 3,00 m (precizēt traucē mūra pār-

rakums). Torņa ziemeļu sienā vārtu ailas vieta nav saglabā-

jusies. Torņa un aizsargsienas konstrukcijas saglabājušās

30-40 cm augstumā virs pamatu līmeņa.

Raunas vārtu torņa vecums lēšams uz 550-600 gadiem,

t.i., tas celta 14.-15«gs., jo tornis katrā ziņā ir vēlāka

laika konstrukcija nekā pilsētas aizsargsiena, ko pieņemts

datēt ar 14.gs. Par to liecina izbūves iekšpilsētā iepretim

vārtu ailai, kuras acīmredzot nodroāinājuāas sākotnējos

pilsētas vārtus, un tas, ka torņa sienas nav sasietas ar

pilsētas aizsargmūri. Visas minētās konstrukcijas mūrētas

no plienakmens kaļķu javā, vienīgi torņa ziemeļaustrumu

stūris pārmūrēts no lieliem granītakmeņiem, jo tas cietis

torņa ekspluatācijas laikā. Turklāt pamatu līmenī torņa zie-

meļu un austrumu aienaa no ārpuaes stiprinātaa ar papildua
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laukakmeņu mūri līdz 1 m platumā.

Pilsētā vedusi bruģētā Raunas iela. Torņa priekšā sīkiem

dolomītakmeņiem klātās ielas platums sasniedz 6,00-6,40 m.

lelu norobežo divas mūra sienas, kas ir gandrīz perpendiku-

lāras torņa ziemeļu sienai (šīs mūra sienas attiecīgi 1,15

un 1,35 m platas). lespējams, torņa priekšā atradusies vēl

kāda celtne vai arī pār aizsarggrāvi virzītā tilta pamatne.

Tālāk ielas platums atbilst torņa vārtu ailas platumam -

3,00 m, turklāt pārējais torņa iekālaukums nav bruģēts. lelas

segums nav viendabīgs - posmiem nelieli laukakmeņi, posmiem

sīki dolomītakmeņi. Kvalitatīvākais laukakmeņu bruģis datē-

jams ar 17. gadsimtu un tas izmantots arī 13.gs• lepriekšē-

jais bruģējums attiecas uz 15.-16.g5., bet sākotnēji Raunas

iela bijusi ar grunts segumu.

Izrakumos iegūtas 72 senlietas, to skaitā 11 monētas.

Trīs no tām attiecas uz 16.g5., piecas uz 17.g5., viena uz

13.gs. un divas uz 19.gs. sākumu. Hronoloģiski vecākā-monēta

ir Johana VI Beja (1523-1543) Tartu bīskapijas feniņš, inte-

resants arī Jāņa Kazimira (1649-1663) Polijas šiliņš un Kār-

ļa XII 1699« g« piecēre, kā arī trīs Livonijas šiliņi. Nepa-

rasts atradums ir neliela sievietes baltmāla figūriņa, acīm-

redzot, ar reliģisku nozīmi.

Ar Raunas vārtu kompleksa atsegšanu radusies iespēja

saistīt vienotā sistēmā 70» gadu sākuma izrakumu rezultātā

restaurēto aizsargsienas posmu gar Vaļņu ielu un 1936. gada

izrakumos atklātos aizsargmūra fragmentus Rīgas ielā 2. Rau-

nas vārtu tornis, kas kādreiz bijis viens no viduslaiku Cē-

su aizsardzības un vienlaicīgi arī satiksmes mezgla punktiem,

atkal ieņemtu šajā sistēmā centrālo vietu, bet pilsētas gal-

venās ielas sākumā tiktu iezīmēta uzskatāma robeža starp vec-

pilsētu un jaunajām Cēsīm.

Ar nožēlu jāatzīmē vienīgi tas, ka vārtu torņa kompleksa

mūri, kas saglabājušies pēc to nojaukšanas 13. gadsimtā, stip-

ri cietuši tieši pēckara gadu saimnieciskās darbības rezultā-

tā, kad tie vairākkārt pārrakti dažādu zemesdarbu laikā, bet

Raunas vārtu torņa ziemeļaustrumu stūris gandrīz pilnībā no-
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postīta īai pirmā izrakumu sākuma»

Līdzīga 3ituācija izveidojusies arī Dzērbenea muižas

kompleksā (Cēsu raj.), kur, restaurējot muižas pili, smagi

poatīta krietni vecākā vidualaiku pils, kā arī muižas komplek-

sa kultūrslānis un konstrukcijas. Projektēšanas un restaurēša-

nas darbi te risinās jau apmēram 10 gadus, bet arheoloģiskie

izrakumi pirmo reizi izdarīti tikai 1937« gada rudenī un tur-

pināti 1983. gada pavasarī. Darbus finansēja p/s "Dzērbene".
2

Kopumā trīs nelielos izrakumu laukumos izpētīta 50 m

platība 19«gs. 3ākumā klasicisma stilā celtās muižas pils

ziemeļu un dienvidu fasāžu priekšā. Izrakumos izsekotas trīs

galvenās kompleksa apbūves stadijas: 1) viduslaiku mūra pils

periods (14.-16.g5.; šajā laikā te atradusies virsbīskapa

Raunas pils blakuapils, kaatellas tipa nocietinājuma, ko ie-

tvēris aizaarggrāvis un zemes aizsargsistēma); 2) Dzērbenes

muižaa jauktāa koka un mūra apbūvea perioda (17.-13«gs.);

3) jaunākāa muižaa pila paatāvēšanas perioda (19«ga. aāk. -

mūsu dienas).

Pie muižas pils ziemeļu sienas atsegti 6,9x6,2 m lielas

piebūves pamati, kaa mūrēti no laukakmeņiem kaļķu javā, bet

pila dienvidu faaādea priekšā atklātaa nenoakaidrotaa nozīmea

un datējuma laukakmeņu un ķieģeļu mūra konstrukcijas, kaa at-

rodaa ārpus viduslaiku ka3tellaa tipa nocietinājuma teritori-

jas. Izrakumu ierobežotā apjoma dēļ vidualaiku mūra pils

konstrukcijas netika konstatētas, par tām liecina vienīgi at-

rastie celtniecības materiāli - profilķiegeļi un klosterti-

pa kārniņi. Atsegts laukakmeņu bruģa fragments (akmeņu /5 3-

-25 cm), kas sedzia viduslaiku pils pagaLnu. Brugia veidota

no samērā reti liktiem akmeņiom, ko ietver tumši pelēcīgas

zemes slānis. Ap 130 cm dziļumā šis bruģa segums vērojams ne

vien i-rakumu laukumā, bet arī slāņa pārrakumos muižaa pila

dienvidu fasādes priekšā.

Kultūrslāņa biezums Seit 120 cm - 140-150 cm, stratigrā-

fiski izdalās 14.-20.gs. 3lāņi. Pila ziemeļu faaādes priekšā

kultūrslāņa biezuma 55-120 cm, šeit konatatēti tikai 17«-

-20.ga. slāņi, kas attiecas jau uz muižas paatāvēšanas laiku.
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Izrakumos kopā iegūtas 24 senlietas, 32 vienības dažā-

du paraugu, 59 māla trauku lauskas un 43 krāsns podiņu frag-

menti. Lielākā daļa atradumu attiecas uz 17.-20.g5., proti,

uz muižas periodu. Interesantākais atradums ir Kauņā kaltais

Jāņa Kazimira 1666. g. Lietuvas āiliņā. Viduslaiku mūra pils

periodu raksturo mazāk atradumu, galvenokārt celtniecības

materiāli. Būtiskākais atradums - Rīgas arhibīskapijas āerfs,

kalts pēc 1422.-1426. g. reformas. Interesanta arī izrakumos

atrastā alvas plomba.

Dzērbenē veikto izrakumu rezultātā precizēts viduslaiku

nocietinājuma novietojuma un kontūra, radīti priekānoteikumi

pils konstrukciju (aizsargmūra) atsegāanai un tālākai kultūr-

slāņa izpētei, kaa perapektīvā dotu ieapēju pila konstrukci-

ju ekaponēāanai• Tam vajadzīgi plaāāki izrakumi, taču via-

pirma nepiecieāams novērst ieapējamoa turpmākoa postījumus

objektā•

Paralēli darbiem Raunas vārtu torņa atsegāanā 1939« ga-

da jūlijā Cēsīs pēc pilsētas TDP izpildkomitejas un LTF Cēsu

nodaļas pasūtījuma veikta 1924. g. celtā un 1951« g« nopostī-

tā Cēau Uzvaras pieminekļa "No zobena aaule lēca" pamatnea

un uzejaa kāpņu pamatnea atrakāana.

S. Urtāne

PĒTĪJUMI MADALĀNU II

KAPULAUKĀ UN APMETNĒ

1938. gada augustā Republikāniskās jauno tūris-

tu stacijas Jauno arheologu pulciņā Vladislava Urtāna vadībā

turpināja pētījumus Preiļu raj. Aglonas с Madalānu senvietu

kompleksā.

Madalānu II kapulauku atklāja un sāka pētīt 1977» gadā.

Таз atrodas apmēram 150 m uz dienvidiem no Madalānu pilskal-

na. 1977.-1986. gadā te atklāti divdesmit 12.-13.gs. latgaļu

apbedījumi. 1933. gadā uz austrumiem no iepriekšējo gadu iz-

rakumu laukumiem izpētīja 147 m 2 lielu senkapu teritoriju un
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atklāja 12 (Nr. 21-32) кариз. Кара bedrea ataedzāa 30-50 cm

dziļumā, bet miruāie bija ierakti līdz 135 cm dziļi. No 12

apbedījumiem 3 bija vīrieāu, 8 aievieāu un 1 nenosakāma pos-

tīts bezinventāra kaps. Kauli bija slikti saglabājuāies. Vī-

rieāu apbedījumos atrasti naži, āķēpa uzgalis, cirvis, riņķ-

aaktaa (27« att.: 2) un spirālgredzeni. Nazis kā piedeva bi-

ja likts arī vairākos sievieāu kapos. Divos kapos piedevu ne-

bija un tikai pēc apbedījuma virziena (galva pret R) tika

pieņemta, ka apglabātas sievietes. Kapos kā piedevas atraataa

arī aprocea (27« att.: 4), pakavaaktaa (27« att.: 1), dažādi

rotājoāi gredzentiņi un 3pirālītea (27« att.: 3» 7)« Kopumā

atraati 11 dažāda veida pirkata gredzeni (27* att.: 5» 6;

27.
a

att.:2, 4, 5). Spirālgredzeni bija ar 2, 4, 5 un 10 vi-

jām. Pārējiem gredzeniem oija paplaāināta un dažādi veidota

priekāpuae, bet 30. kapā atrada audraba gredzenu ar pamīāu

galiem un smalka vijuma priekāpusi (27.
a

att.: 2). Sajā kapā
atrada arī citus pirksta gredzenus, zvārgulīšus un dažāda

veida piekariņus (27.
a

att.: 3, &-12).

26. kapā atrastā vainadziņa malas greznoja stikla krel-

lītes, kas uzvērtas uz diega un piestiprinātas pie auduma.

Vainadziņa vidū nelielas bronzaa spirālītes veidoja rombvei-

da ornamentu (27. att-: 3), bet galvaasega (aubes mala ?) bi-

ja rotāta ar bronzas spirālītēm. 22. kapā atrastajam vaina-

dziņam (ļoti sliktā stāvoklī) pie auduma bija divās rindās

piestiprināti ornamentēti baltmetāla akārda gredzentiņi, kaa

bija uzvērti uz dzīpariem. 30. kapā apbedītajai aievietei

vainadziņā bija veidots no smalkām uz diega uzvērtām bronzaa

spirālītēm. Trīa tādi bronzas apirālīāu pavedieni savērpti

kopā un piešūti pie vilnas auduma lentes. Uz citiem trim pa-

vedieniem uzvērtas sīkas dzeltena (?) stikla krellītes. Arī

āie krellīāu pavedieni saāķeterēti un, pretējā virzienā lik-

ti, pieāūti paralēli bronzas spirālīāu vijumam. Tādējādi tika

izveidots dekoratīvs skujiņu raksts (27«
a

att.: 13)« Domājams,

ka pie vainadziņa bija bronzas spirālīāu savijuma bize. Vir3

vainadziņa saglabājies smalks vilnas audums, kas liecina, ka

mirusī, iespējams, bija pārklāta ar villaini. Atsegtie зепка-



27.
a

att.



157

pi datējami ar 12.-13.gs.

Apmetne Madalānu pilskalna austrumu pakājē iepriekš ne-

bija zināma. Tā situēta vietā, kur neliela upīte iztek no

p
Lielā Dūbuļu ezera. 40 m lielā izrakumu laukumā (XXVII lau-

kums; vienlaidus numerācijā hronoloģiskā kārtībā uzskaitīti

pilskalnā, apmetnē un kapulaukā pētītie laukumi) izpētīts

līdz 35 cm biezs sīkām oglītēm, deguāiem un āķeltiem akmeņiem,

apmetuma gabaliņiem jaukts tumās kultūrslānis, kurā atrada

vārpstas skriemeļa fragmentu, daudzus dzelzs sārņus, dažus

no tiem lielāka izmēra, māla trauka osu un bezripas kerami-

kas gludās lauskas un lauskas ar apmesto virsmu. Vienkopus

atrada 50 rupjgraudainas lauskas, kas ir liela, āķiet, spaiņ-

veidīga trauka paliekas. Lai gan izrakumu laukumā divās vie-

tās konstatēta lielāka deguāu akmeņu koncentrācija, tomēr

celtņu paliekas neizdevās atrast. Lielais daudzums dzelzs

sārņu varētu liecināt, ka pie upītes atradusies dzelzs kau-

sēāanas vieta, kas attiecas uz Madalānu pilskalnu un,iespē-

jams, datējama ar m.ē. I.g.t. un 2.g.t. sākumu.

S. Urtāne

JAUNO ARHEOLOGU PULCIŅŠ

25 DARBA GADOS

Jauno arheologu pulciņā nodibināts 1965. gada

1. septembrī pie Rīgas pionieru un skolēnu pils (RPP). 1976.

gadā daļa pulciņa audzēkņu līdz ar pulciņa dibinātājupārcē-

lās uz Republikānisko jauno tūristu staciju (RJTS). Utra

grupa bijuāās pulciņa audzēknes arheologes Ināras Kunigas

(Briedēs) vadībā turpināja darboties RPP.

Šobrīd RPP strādā 3 pulciņi, kurus vada arheologi, biju-

āie pulciņa audzēkņi Ināra Kuniga, Jānis Asaris un Jānis

Siatkovskis. Viens pulciņā turpina darbu RJTS.

Izmantojot pulciņu audzēkņu darbaspēku, izrakumi veikti

vairāk nekā 30 dažādu periodu arheoloģiska jos pieminekļos.

Plaāākie izrakumi izdarīti 1966—1970. g. Daugmales pilskalnā
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un senpilsētā, kā arī 1979« g« kapulaukā. Aizkraukles sen-

vietu koraplekaā - Aizkraukles pilakalnā un priekšpilī, aen-

pilaetā, Lejaažagaru kapulaukā un Aizkrauklaa aenāa baznī-

cas kapulaukā - strādāta no 1971. līdz 1976. gadam. No

1977» līdz 1933. gadam arheoloģiskie izrakumi veikti Madalā-

nu pilskalnā, ciemā, apmetne un kapulaukos. Minātāa arheolo-

giakāa ekapedīcijaa vadīja vāat. zin. kandidāts arheologs

Vladislavs Urtāns (4.Ü1 .1921 .-26.07.1939-) •
22 gadus izraku-

mos piedalījās Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas

vadītāja, Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece

vēst. zin. kandidāte Lūcija Vankina (3»04.1903.-12.03.1939-)•

Viņa konsultēja, zīmēja, mācīja strādāt izrakumu laukumā un

palīdzēja atšifrēt atklātos objektus.

Pamatekspedīciju ietvaros izrakumu vadīšanas praksi ap-

guva bijušie pulciņa audzēkņi. Tā Juris Urtāns 1972. un

1973. g» izdarīja izrakumus pie Stučkas raj. Aizkraukles с

Melkitāru Muldas akmens, 1973» g» Limbažu raj. Salacas с

Lībiešu upuralās un Svētozolu birzī, 1974. g. pie Stučkas

raj. Skrīveru с Kraukļu akmens un 1975« g» pis Stučkas raj.

Kokneses с Pastarauižas Velna akmens. Pie pulciņa veiksmēm

jāpieskaita jau 1964. g. J.Urtāna sameklētais un izraktais

Kalnazveņgu sudraba monētu depozīta - pagaidām lielākais mo-

nētu depozīts Latvijā. Tajā ir 5397 sudraba monētas un

2 pirksta gredzeni. Depozīta avara pēc attīrīšanaa - ap

3,5 kg. Ināra Kuniga (Briedē) 1974. g. mācījāa vadīt izraku-

mus Ogres raj. Jumpravas с Lielrutuļu kapulaukā, bet laikā

no 1977. līdz 19ЗО. g. un no 1934. līdz 1937. g.
vioa kopā

ar RPP jaunajiem arheologiem strādāja Preiļu raj. Rušonu c.

Kriatapiņu kapulaukā un apmetnē.

Jānis Asaris un Jānis Siatkovskis ar RPP jaunajiem ar-

heologiem 1932.-1933. g« un 1935.-1936. g. strādāja Valkas

raj. Launkalnes с Pāvulkalna viduslaiku kapsētā, 1936. un

1937« g. izdarīja arheoloģiskos pētījumus Ventapila pilaētā,

1933. g. - Ventspils raj. Piltenes Druķēnu kapulaukā,l939» g«

- Rīgā, Kaļķu un Vaļņu ielas stūrī un Talsu raj. Lībagu с

Sāraju 12.-15.gs. kuršu ugunskapoa. J.Asara un J.Siatkovska
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izrakumos iegūtās senlietas nodotas attiecīgo rajonu novad-

pētniecības un Rīgas muzejiem, bet I.Kunigas un V.Urtāna va-

dītajos izrakumos iegūtās senlietaa nodotas Latvijaa Vēstu-

rea muzejam. Ar jauno arheologu palīdzību muzeju fondos no-

nācia vairāk nekā 20 ООО senlietu, vairāki aimti tūkstoši

māla trauku lausku, dzīvnieku kaulu, sārņu, labības graudu.

Pulciņu dalībnieki strādājuši arī citu arheologu vadītajās

ekspedīcijāa.

Par arheologiem kļuvuši J.Asaris, I.Kuniga, M.Lūsēns,

I.Oae, J.Siatkovakis, J.Urtāns, I.Zeiere, A.Vijups, par

numizmāti
- L.Grīnberga. Bijušie pulciņa audzēkņi ir vēstur-

nieki, filozofi, ārsti, mācītāji, dārzkopji, inZenieri,

celtnieki, kā arī skolotāji, augstskolu paaniedzēji, zināt-

nieki un citu profesiju pārstāvji.

J. Urtāns

ZASAS ANTŪŽU SENVIETU KOMPLEKSS

Zasaa AntūZu (Jēkabpila raj. Zaaaa c.) acn-

kapoa jau 1396. gadā izdarīti izrakumi S.Bogujavļenska va-

dībā. Kā liecina pētījumu aprakāta (Бого глепск:'.':
,

I'JOC),

AntūZu senkapu uzkalniņā toreiz bija līdz 2 m augsta un tā

perimetra - 60 aoļu. So izrakumu gaitā konstatēja, ka sen-

kapu rietumu daļa jau agrāk poatīta. Uzkalniņu norokot, tā

dienvidaustrumu puaē ataegta viens apbedījuma, no tā tuvāk

centram - vēl seāi vai septiņi apbedījumi. Kopumā 1396. ga-

dā atsegti astoņi vai deviņi kapi. legūtais kapu inventārs

pētīto uzkalniņu ļāva datēt ar dzelzs laikmetu un saistīt

to ar sēļu kultūru.

1937. gadā, apsekojot AntūZu senkapus, noskaidrojās,

ka izplūdušās uzkalniņa paliekas (augstuma līdz 0,2 m) at-

rodas apstrādājamā tīrumā un tām draud pilnīga iznīcība.

Lai galīgi izpētītu AntūZu uzkalniņa paliekas, 1933. gada

augustā Kultūras pieminekļu pētniecības padome to veica aiz-
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2
aardzības izrakumus (aptuveni 190 m lielā teritorijā). Pēc

aramkārtas noņemšanas atklāja astoņus savā sākotnējā vietā

gulošus ietvērējriņķa akmeņus (j6 0,4-0,9 m). Rekonstruē-

jamais ietvērējriņķa iekšējais j6 ap 6 m. Saglabājušies akme-

ņi veido ap 2/5 no ietvērējriņķa. Atklāti ari vēl daži citi

no savāra vietām izcelti lielāki akmeņi. letvērējriņķa akme-

ņiem tā austrumu, ziemeļu un daļēji ziemeļrietumu pusē no

ārpuses pieslēdzas 1,5-2,5 m plat3 mazāku akmeņu krāvuma jos-

la. Akmeņu riņķī un tā sākotnējā vietā konstatētas vēlāku

laiku bedres, kurās, lauku kultivējot, ievelti un aprakti

lielie ietvērējriņķa akmeņi.

Pētījumu gaitā atsegti trīs kapi. Bijušā uzkalniņa pa-

matnes centrālajā daļā atklāja austrumu-rietumu virzienā

orientētu kapa bedri ar vēlāku laiku pēcapbedījumu (11.

kaps). Mirušajam uz krūtīm bija alvas krustiņš, pie kājām

divas lielas ripas keramikas trauka lauskas. lerokot 11. ka-

pu, izpostīts senāks vīrieša apbedījums (9* kaps), kura kau-

li un līdzi dotais inventārs - divās daļās salauzts uzmavas

šķēpa gals (23. att.: 1), bronzas aproces puse (23. att.: 2),

līkais nazis (23. att.: 5), uzmavas cirvis (23. att.: 4) v.

c. - bija sasviesti 11. kapa bedrē. Līdzās ietvērējriņķa ak-

meņiem tā iekšpusē konstatēts 10. kaps, no kura bija saglabā-

jies kājgalis. Senlietas 10. kapā neatrada.

Uzkalniņa ietvērējriņķa akmeņu apjoztajā teritorijā kā

aavrupatradumi tika iegūtas no sākotnējām vietām izceltas gan

agrā dzelzs laikmeta, gan viduslaiku izmēros sīkas senlietas

un to fragmenti.

Antūžu māju saimniece G.Rubene nodeva ekspedīcijai šaur-

asmens cirvi (23. att.: 6) un bronzas aproci ar vāļu galiem

(23. ett.: 5). Senlietas uzietas jau trīsdesmitajos gados vai

nu tagad pētītā uzkalniņa vietā, vai Antūžu dzīvojamās ēkas

vietā, kur, spriežot.arī pēc arhīva ziņām, ir bijis vēl viens

uzkalniņā. S.Bogojavļenaka atrastās un 1933. gadā iegūtās sen-

lietas ļauj attiecināt Zasas Antūžu senkapu agros apbedījumus

uz agro dzelža laikmetu un vidējā dzelzs laikmeta sākumu, bet

vēlos apbedījumus - uz viduslaikiem. Izrakumi parādīja, ka
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ari reiz pētīta piemineklia var aniegt jaunu nozīmīgu infor-

māciju.

Antūžu apmetni atklāja 1987« gadā. Tā aituēta kalna no-

laidenumā pret purvainu leju un aizņem ap 1,5 ha lielu pla-

tību. 1933. gadā apmetnes dienvidaustrumu daļā izdarīja iz-

-2
lūkrakumu 3 m platībā. Zem Ü,l-0,3 m augsnes kārtas konsta-

tēja 0,10-0,15 и biezu nejaukta kultūrslāņa kārtu. Izlūkra-

kumā tika fiksēta plēstu un deguāu akmeņu kopojuma daļa. Ak-

meņi bija dūres un galvas lielumā. Visā kultūrslāņa biezumā

atrastas bezripas keramikas trauku lauskas ar gludo un āvī-

kāto virsmu, krama un kvarcīta āljilas, dzelzs sārņi. Antūžu

apmetnes trauku lauakaa liecina, ka tā ir vienlaicīga ar An-

tūžu aenkapiem un kopā ar tiem veido aēļu kultūraa pieminek-

ļu komplekau, kaa, ieapējams, līdzīga Sēlpils Spietiņu un Ri-

tes Melde riāķu apmetņu un senkapu kompleksiem. Visās trijās

vietās apmetnes atradās kalna nolaidenumā pret ieleju vai

upi, bet līdzās esoāie uzkalniņu senkapi bija iekārtoti

augstākās reljefa vietās.

J. Urtāns

PĒTĪJUMI SĀVIENAS JOKSTU SENKAPOS

Jau kopā 19 «gs• sākuma literatūrā (1336,

1374, 1375, 1900, 1902) aprakatftaa dzelža laikmeta un agro

viduslaiku kapu aenlietaa, kaa iegūtas vai nu Šāvienā ("in

Sajvense^eJ'), vai pie Jokatu mājām Sāvienas ezera krastā. Mūs-

dienās senkapu vietu vietējie iedzīvotāji nezināja norādft.

Jokatu mājaa nepaatāv jau kopā mūau gadaimta aākuma. To vie-

tā bija izveidotas Ezerieāu un Jakatiņu aaimniecībaa, kuru

ēkaa tagad pameataa un aabrukuāaa. Pamatojotiea uz N.Ķaunes

1926. gada aenvietaa uzmērījumu, norādītajā vietā ap 20Ü m

uz auatrumiem no Ezerieāu māju vietas, Sāvienaa ezera ziemeļ-

rietumu kraatā (Madonas raj. Ļaudonas c.) 1939« gada augustā

Valsta kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija veica aiz-

aardzībaa izrakumua. Tika pētīta projektējamā vietējā ceļa
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trase. Kopumā apzināta 427 ni liela platība ap IÜO m garā

joslā gar vecā ceļa ierakumu. Konstatēti senkapi, atsegti

37 kapi un noskaidrota kapulauka ziemeļaustrumu un dienvid-

rietumu robeža.

Jokatu senkapi iekārtoti Sāvienas ezera dienvidrietumu

galā paāā ezera krastā tikko jauāamā reljefa pacēlumā. Sen-

kapu teritorija ilgstoāi srta. Māla zemē apbedīto kauli iz-

nīkuāi un tikai ataeviāķos gadījumoa konatatētaa zobu emaljaa

vai kādu citu kaulu paliekaa. Zemea aaatāva dēļ arī aenlie-

tas ir ļoti slikti aaglabājuāāa.

Spriežot pēc lietām, miruāie guldīti izstieptā stāvoklī

uz muguras līdz 270 cm garās, līdz 75 cm platās kapa bedrēs,

kas parasti iezīmējās jau tūlīt pēc velēnas kārtas noņemāa-

nas. Dziļākie apbedījumi konstatēti 60 cm dziļumā. Lielāka

kapu koncentrācija atklāta reljefa pacēluma centrālajā daļā.

Seit no 12 apbedījumiem 10 bija ar latgaļiem raksturīgo A-R

orientāciju. Pārējā izrakumu laukumā apbedīto orientācija bi-

ja dažāda. Senkapu ziemeļaustrumu daļā eiz aptuveni 10 m pla-

tas joslas, kur kapu nebija, konstatēta kapu grupa (6 kapi),

kas attiecas uz agrajiem viduslaikiem. Izrakumu laukuma josl-

veidīgums apgrūtināja kapulauka kapu izvietojuma likumsakarī-

bu izziņu, bet palīdzēja atklāt hronoloģiski atāķirīgus apbe-

dījumus .

Daļa kapu bija postīti ar vēlākiem rakumiem. Kapa inven-

tāra visumā raksturīgs latgaļu vēlā dzelzs laikmeta apbedīju-

miem. Vīriešiem bija līdzi doti uzmavas un iedzītņa āķēpi,

āaurasmens un platasmens cirvji, rokauti, vaii'āku veidu masī-

vas aproces un pakavsaktas, spirālveida pirksta gredzeni, na-

ži v.c senlietas. Jāatzīmē zēna apbedījuma (11. kaps) ar mi-

niatūru cirvīti un āķēpa uzgali. Sievieāu kapa inventāram

raksturīgas lentveida aproces ar zvērgalvu galiem, apirālap-

roces, vairāku veidu kaklariņķi un pakavsaktas, grīstes vaina-

gi un pirksta gredzeni.

Citu kapu vidū izdalījās 2 vīrieāu (13. un 23. kaps) un

2 sievieāu (3. un 25. kapa) apbedījumi. 13. kapā (29- att.)

bedre bija īpaāi liela: 270 cm gara un 75 cm plata. Miruāajam

galvā bija ar bronzaa spirālītēm apdarināta cepure, uz krei-
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sās гоказ karavīra aproce un rokauts, uz labās rokas masīva

rotāta aproce. Apģērbs bija sasprausts ar 4 pakavsaktām. Pie

labā augšliela makstī bija kauja3nazis, bet pie kājām -

āaurasmens cirvis. 23. kapā apbedītajam vīrietim galvā bija

cepure, kas līdzīga iepriekšaprakatītajai• Tāa apakšmala

vismaz trijās joslās bija apdarināta ar bronzaa spirālītēm.

Uz krciaās rokas bija karavīra aproce, uz labās - masīva,

griezumā segmentveida aproce. Pirkatos bija spirālgredzeni

un gredzeni ar paplaāinātu priekšpusi. Apģērbs sasprausts ar

3 pakavsaktām. Pāri pār vidukli makstī likta kaujaa nazia,

bet pie kājām atrada ļoti garu uzmavas āķēpa uzgali un cir-

vi.

B. kapā apbedītajai sievietei galvā bija grīstes vainags

ar bizi, ap kaklu trīa kaklariņķi ar noplacinātiem galiem, uz

rokām apirālaprocea, bet apģērba bija aaaprausts ar pakavsak-

tu. 25« kapo bija daļēji traucēts ar vecā ceļa ierakumu. ;.li-

ruāajai galvā bija grīstes vainags ar bizi, kas noslēdzās ar

lielām trapecveida mēlītēm, ap kaklu - 4 kaklariņķi ar papla-

āinātiem, sēņu un cilpu galiem un mēlīāu piekariņiem, rokāa -

11 viju spirālaprocea, pirkstos - spirālgredzeni, apģērba bi-

ja 3aaprau3ta ar 2 pakavsaktām.

Paāā kapulauka ziemeļaustrumu malā konstatēts ierakuma,

kaa atgādina kapa bedri (garums 130 cm, platums 42 cm, dzi-

ļums 4 5 cm), kurā atrasts tikai vīta bronzas kaklariņķa frag-

ments (29. kaps). lespējama, ka 29« kaps uzskatāms par keno-

tafu vai rituālo bedri.

Aprakstītie apbedījami un atradumi datējami ar 9«/10.-

---11.g3. Par eventuāli agrāku pieminekļa hronoloģiju varētu lie-

cināt dzelzs uzmavas cirvis, kas iegūta kā savrupatradums•

Kapulauka ziemeļaustrumu malā atklātajiem sievieāu apbe-

dījumiem (30., 34., 35. карз) raksturīga iezīme bija dzelten-

stikla pērlītes, каэ plaāi lietotas apģērbā, galvas segās (au-

bēa ?) un vainadziņos. Kā piedevas kapos konstatētas kreļļu,

piekariņu un zvārgulīāu kaklarotas, gredzeni ar paplaāinātu

un vītu priokāpuai, Ьгопгаз slēdzenes, spirālaprocea, krustiņ-

piekariņi v.c senlietas. Spriežot pēc relatīvi bagātīgajām

kapa piedevām, miruāie, lai arī apbedīti ievērojot kristiešiem
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raksturīgo orientāciju pret rietumiem un ziemeļrietumiem,

tomēr bijuāi saistīti arī ar pagāniskajām apbedīšanas tra-

dīcijām. Spriežot pēc līdzi dotajām senlietām un piekariņmo-

nētas - Minsteres bīskapijas Otto II fon Lippes (1243-1259)

denāra (noteica K.Ducmane un V.Zobiņa), atsegtie vēlie Joka-

tu senkapu apbedījumi kopumā iekļaujas 13.-14.gs. hronolo-

ģiskajās robežās.

Pārmeklējot Jokstu senkapu tuvāko apkārtni, Sāvienas

ezera krastā senkapu tuvumā konstatētas divas apmetnes.

Jakstiņu apmetne atrodas ap 200 m uz dienvidrietumiem

no Jokstu senkapiem bij. Jakstiņu mājaa vietā un ap to. Ap-

metnes kultūrslānis konstatēts augstā ezera krastā starp

ezeru un pārpurvotu ezera līci un aizņem ap 1 ha lielu teri-

p

toriju. Apmetnes dienvidrietumu perifērijā 10 m platībā iz-

darīts izlūkrakums un noskaidrots, ka zem 20-25 cm biezās

velēnas kārtas ir tikpat biezs netraucēts kultūrslānis, kas

aatur bezripaa keramikaa gludo trauku lauakaa.

Ozolmuižaa apmetne (platība ap 1,5 ha) atrodas 300 m uz

ziemeļrietumiem no Jokatu aenkapiem tā paāa ezera krastā ie-

pretim Sāvienai. Ozolmuižas apmetnes situācija analoģiska

Jakstiņu apmetnes novietojumam - tā atrodas zemes ragā (4-

---5 m virs ezera līmeņa) atarp ezeru un pārpurvotu ezera līci.

Apmetnea vietā ierīkoti kungu kapi. Atraataa bezripas gludo

trauku lauskas.

Šķiet, ka Jakstiņu un Ozolmuižas apmetnes ir vienlaicī-

gas ar Jokstu senkapu agrajiem apbedījumiem un veido vienotu

senvietu kompleksu Sāvienas ezera krastos.



J. Urtāns

LATGALES PILSKALNI - BAZNĪCK ALNI

Ne reizi vien pilakalnu pētnieki pievērauāi

uzmanību tam, ka Latgales pilskalni folklorā ļoti bieži

saistīti ar teikām par nogrimuāām baznīcām. Arī pats pils-

kalns nereti tautā tiek saukts par Baznīckalnu.

Šobrīd Latgales teritorijā atrodas ne mazāk kā 126 se-

nie pilskalni. Vēl vismaz četri pilskalni iznīcināti pēc ot-

rā pasaules kara - norakti granti un smiltī. No āiera aptuve-

ni 130 pilskalniem 27 (20,77%) saistīti ar teikām par to,

ka pilskalnā kādreiz atraduaiea baznīca, kaa nogrimuai. Lie-

lākotiea teikaa fikaētas fragmentāri. Baznīca nereti tajās

raksturota kā katoļu dievnams. Lai apstiprinātu baznīcas esa-

mību, teikās tiek stāstīta, ka īpaāās avētku dienāa vai svēt-

dienās dzirdami nogrimušās baznīcas zvani un dievkalpojuma

skaņas»

Jāatzīmē, ka Latgales teikās tiek -minēti arī tādi kalni

ar nogrimuāām baznīcām, kas nemaz nav pilskalni.

Teikās pilakalnu aaiatīāana ar baznīcām īpaāi rakaturī-

ga ir tieāi Latgalei, lai gan arī citoa Latvijaa novadoa ir

aaatopamaa āāda aižeta teikaa»

Kāds varētu būt āo teiku izcelāanās skaidrojuma?

Ir zināms, ka mūau ēras 5./6.-3.ga. Dņepraa augātecē un

Daugavaa baaeina viduadaļā tagadējāa Baltkrievijas zierr.eļu

daļā un Pleakavas apgabala dienvidu daļā bija izplatīta Tu-

āemļas-Bancerovas kultūra un tās lokālie varianti. Vairākums

pētnieku āīs kultūras nesējus uzskata par baltiem. Pētot Tu-

āemļas-Bancorovas kultūras pilskalnus, Tuāemļas, Gorodkas un

Prudku pilskalnu plakumu, augstākajās vietās vai plakumu

stūros konstatēja, ka senatnē āeit atraduāās avētnīcaa. Tā 3

iezīmēja laukuma (/5 ~ 6 m), kuru ietvēra stabu vietas. Tāa

uzskata par zemē ierakto elktēlu pamatnes vietām. Centrā at-

rada lielāka staba bedri, kur atradies galvenais elktēls.

Latgales pilskalni arheoloģiski pētīti viaai maz, tāpēc

par to kultūras piederību un datējumu daudz kas nav zināms.
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No tiem 27 pilskalniem, uz kuriem saskaņā ar teikām atradu-

āās baznīcas, arheoloģiski pātīts Rēzeknes pilskalns (Ē.Mu-

gurēviča vadībā) un Gūtiņu pilskalns (A.Radiņa vadībā). Rē-

zeknes pilskalnā senākais kultūrslāņa horizonts datēts ar

9.-12.g5., tomēr pilskalns, āķiet, apdzīvota jau kopā

I.g.t. p.m.ē. Otrs pilskalns datēts ar I.g.t. p.m.ē. beigām -

I.g.t. m.ē. vidu. Ne vienā, ne otrā pilskalnā netika konsta-

tētas svētnīcas paliekas. Abos pilskalnos bija neliels pētī-

jumu apjoms salīdzinājumā ar viau pieminekļa platību.

21 Latgalea pilskalnā, kurā it kā bijuāaa baznīcas, kā

savrupatradumi iegūtas atseviāķas trauku lauskas un daži ci-

ti atradumi. Tie dod iespēju āos pilskalnus kaut aptuveni

datēt. Tā Peiteļu pilskalnā atrastas ripas keramikas trauku

lauskas, kaa ļauj āo pilskalnu attiecināt uz 11.-12.ga. un

vēlāku laiku. Seāos citos - Spriņgu, Ciblas, Gorodokas, Zub-

ravas, Vecslabadas un Silovu pilskalnos iegūtas kā ripas,

tā arī bezripas keramikaa trauku lauakaa. leapējams, ka āie

pilskalni izmantoti vienlaicīgi ar Peiteļu pilskalnu, bet

apdzīvoti arī agrāk. Ciblas pilskalnā atrastas kā ripaa, tā

arī bezripaa keramikaa trauku lauakaa, kaa ļauj āī pilskalna

apdzīvotībaa aākumu attiecināt uz mūsu ēras I.g.t.

12 pilakalnoa iegūtaa tikai bezripaa keramikaa trauku

Iаизказ. Gūtiņu pilakalna datējuma noteikta arheoloģiskajos

izrakumoa. Divos pieminekļos, Alotāju un Rudavas pilskalnos,
atrastas tikai bezripas keramikas trauku lausku āķembas, ku-

ras tuvāk nav nosakāmas. Pārējie deviņi - Silenieku, Goveiku,

Kakarvieāu, r.licānu, Lubānes, Izvaltas, Degteru, Belogrudo-

vas-Egļu un Robežnieku pilskalni, spriežot pēc raksturīgajām

lauskām no traukiem ar apmesto, kniebto un tekstilo virsmu,

attiecas aptuveni uz to paāu laiku kā Gūtiņu pilakalna. Jā-

piezīmē, ka viai spriedumi par minēto pilakalnu, izņemot Gū-

tiņu un Rēzeknes pilskalnu, datējumu ir aptuveni un balstīti

uz mazakaitlīgiem gadījuma atradumiem.

19 pilakalni (no 21), ieapējams, attiecaa uz laiku, kad

Latgalei kaimiņoa pastāvēja radniecīgā Tuāemļaa-Bancerovaa

kultūra. Šādam pieņēmumam par labu liecina arī apstāklis, ka
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visi pilskalni, kas teikās saistīti ar baznīcām, lokalizē-

jami Latgales austrumdaļā,, proti, tieši kaimiņos Tušemļas-

Bancerovas kultūras areālam.

Arheoloģiskajā literatūrā jau ilgāku laiku tiek ap-

spriests jautājums par latgaļu kultūras kontinuitāti taga-

dējās Latgales un Vidzemes teritorijā. 1929« gadā F.Jākob-

sons izteica pieņēmumu, ka latgaļi Latvijas teritorijā ie-

nākuši tikai 7./3.gs. Latgaļu ienākšanu tagadējā Latgalē

jau 6.-7«gs. no Baltkrievijas teritorijas apliecina mūsdie-

nu antropoloģiskie un odontologiskie pētījumi (Deņisova,

Grāvere, 1985). Slāvu cilšu ekspansijas izraisītā austrum-

baltu migrācija virzienā uz ziemeļrietumiem, tas ir, uz ta-

gadējās Latgales teritoriju vidējā dzelzs laikmeta vidū va-

rēja ienest šajās radniecisko cilšu apdzīvotajās teritorijās

arī jaunus kulta vietu izbūves principus. 3ajā laikā varēja

pastāvēt svētnīcas pilskalnos un šī realitāte vēlāk guva at-

spoguļojumu folklorā.

Vārds "baznīca" apzīmē ne tikai kristiešu dievnamu, bet

arī senās pagāniskās svētnīcas. Sādā skatījumā var pieļaut,

ka arī arheoloģiski vēl nepētītajos Latgales pilskalnos ap-

tuveni mūras ēras I.g.t. otrajā pusē atradušās tādas pat

svētnīcas
- baznīcas, kādas pazina latgaļiem radniecīgās

baltu ciltis uz austrumiem un dienvidaustrumiem no tagadējās

Latgales. Tas deva pamatu teikās aprakstīt baznīcas nogrim-

šanu kalnā, kas varēja būt tēlains reālās īstenības - svēt-

nīcu aizmiršanas - atspoguļojums. Nevar noliegt arī varbūtī-

bu, ka dažos pilskalnos tiešām bija uzcelti katoļu dievnami,

un teikas atspoguļo šo sava laika realitāti. Sos pieņēmumus

apstiprinās vai arī noliegs arheoloģiskie pētījumi šeit pie-

minētajos un arī citos Latgales pilskalnos.



A. Vasks, I. Virse

IZRAKUMI VĒRGALES OŠENIEKOS

Oāenieku aenkapi atrodaa Liepājas rajona Vēr-

gales ciema teritorijā, ap 3 km uz dienvidrietumiem no Vēr-

gales centra Plocea purva auatrumu malā. Piemineklis atrodas

400 m uz dienvidiem no Oāenieku mājām. Oāenieku senkapus re-

ģistrējis Ē.Mugurēvičs 1979« gadā Vēstures institūta piemi-

nekļu apzināāanaa ekspedīcijā. Tie iekļauti republikas nozī-

mes arheoloģisko pieminekļu aarakatā (Nr. 755)« Senkapi ai-

tuēti lēzenaa nogāzea teraaē atarp purvu un nogāzea augāu

nelielā amilāu paugurā. Tā izmēri 30x40 m, augatums 0,3 m.

Kādreiz paugurā auguāaa priedea, kaa nozāģētaa, bet celmi

izrauti ar traktoru, tā nodarot piemineklim ievērojamua poa-

tījumus.

1933. gadā A«Vaska vadītā Vēstures institūta ekspedīci-

ja sadarbībā ar Vērgales astoņgadīgo akolu un novadpētnieku

A.Snipki izpētīja aenkapu paugura ziemeļrietumu sektoru un

fiksēja astoņus apbedījumus. 1939« gadā pētījumi turpinājās

kapu uzkalniņa ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu sektoros

I.Virses (Ozeres) vadībā. Atsegti 14 apbedījumi. Tie ierakti

pelēcīgā, ar sīkām oglītēm jauktā zemē 0,4-0,6 m dziļumā. Ka-

pa bedrea neiezīmējāa, skeletu kauli bija pilnīgi iznīkuāi,

tāpēc apbedījumu orientāciju varēja noteikt tikai pēc senlie-

tu novietojuma. Vairākumā gadījumu tā bija ZA-DR (6., 7«,

14., 22. kaps), ZR-DA (9«, W«, 15., 19.-21. kaps) vai Z-D

virzienā (12., 16. kaps), pārējiem apbedījumiem orientācija

nebija nosakāma. Izpētītajā senkapu daļā atklāti atseviāķi,

lielākās grupās un pat rindās likti laukakmeņi. To izvieto-

jums liecina, ka miruāie guldīti akmeņu iežogoa, kuru malaa

orientētaa ziemeļauatrumu-dienvidrie"umu un ziemeļrietumu-

dienvidauatrumu virzienā.

Apbedīāanā avarīga nozīme bijuai ugunsritiem - katrā

sektorā atklāti 1-2 lielāki intensīvi ogļaini plankumi (uguns-

kura vietas ?) un viens akmeņu pavards. Vairākos gadījumos

varēja konstatēt, ka ar ogļu un pelnu plankumiem aaiatāmi
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apbedījumi (9«, Ю. kapa), divoa gadījumos oglea tika atraa-

taa iedziļina"jumā kapa kājgali (19«. 20. kapa). Ogļu kārti-

ņa konatatāta ari virapamatzemea. Uzkalniņa ziemeļaustrumu

aektorā ataedza trīa pamatzemē iedziļinātus apbedījumus

(19«-21. kaps). Kapa inventārs nepoatītajoa apbedījumos iz-

vietots kurāiem raksturīgajā kārtībā. Galvgalī parasti no-

vietots māla miniatūrtrauciņā, darbarīki, ieroči, arī rotaa

v.c priekāmeti. Kurāu apbedījumu miniatūrtrauciņos samērā

reti konstatēti kādi priekāmeti. Vērgales Oāeniekos 9« kapa

miniatūrtrauciņā atrada divas dzintara krellesj 4. un 5. ka-

pā atrastās rotaslietas (t.s. papildinventārs) bijuāas ietī-

tas vilnas drānā. Postījumu dēļ dažviet kapa inventārs nav

pilnīgs, piemēram, uz 3« kapu norādīja vienīgi dzelzs iz-

kapts. Dažos gadījumos priekāmeti salauzīti. Samērā lielais

savrupatradumu, īpaāi miniatūrtrauciņu, akaits liek domāt,

ka izpētītajā uzkalniņa daļā, iespējams, bijis krietni lie-

lāks apbedījumu skaits.

Lielākā daļa atradumu raksturīga 5«-7.gs. kurāu kultū-

rai. Kapos atrasti uzmavas cirvji, izkaptis, naži, smilšak-

mena vērpjamo vārpstiņu skriemeļi. īpaāi jāatzīmē arkla

dzelža lemeāa (30. att.: 1) atradums (9« kapa) kopā ar uzma-

vas cirvi un āķēpu. Tas ir līdz āim vienīgais ar vidējā

dzelzs laikmeta pirmo pusi datējamais arkla lemeāa atradums

Latvijā. leročus kapulaukā pārstāv v.zmavaa šķēpi ar figurā-

lu, izatieptu rombveida vai lapaaveida lapu, kā arī viens

kaujas naža fragments, atrasti arī zirga laužņi. Rotas pār-

stāv bronzaa apirālgredzeni no griezumā apaļaa atieples ar

paplaāinātu viduaviju un kaklariņķi ar plākāņveida cilpu un

kāāu galiem, kā arī no trim stieplēm vīti kaklariņķi ar sa-

šaurinātiem galiem, aproces ar vāļu galiem (30. att.: 6),

vairāku veidu stopa saktas (30. att.: 2-5, 7)« Vienai stopa

saktai ir vēdekļveida pēda, kas platēta ar sudrabu. Lielā

skaitā atrasti kurāiem raksturīgie māla miniatūrtrauciņi,

daļa no tiem rotāti. Bez minētajiem priekāmetiem atrasti vai-

rāki krama rīki, kaa attiecināmi uz krietni agrāku laikpoamu,

kā arī viena dzelzs nazis ar kniedētu spalu, kādi Latvijas
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teritorijā parādās tikai ar 13.gs.

Vērgales Ošenieku kapulauks ir pagaidām vienīgais zinā-

mais tik tālu uz ziemeļiem izvirzītais kurāu vidējā dzelzs

laikmeta piemineklis.

А. Vasks

IZRAKUMI CESVAINES

GREMU "ZVIEDRU KAPOS"

Vietējās nozīmea arheologiakaia piemineklia

"Zviedru kapi" atradāa Madonaa raj. Ceavainea pilaētciemata

teritorijā (bij. Kraukļu pagaatā) 2 km no Kraukļu centra,

agrāko Grēmu māju zemē. Izrakumua uzaākot, kapaētaa vieta kā

lēzena paugurs iekļāvās plašā tīrumā. Pēc vietējo iedzīvotā-

ju liecībām aenāk paugura bijia augatāks, apaudzia kokiem un

krūmiem, bet pašu kapaētu norobežojia zemea valnītis. Veicot

meliorāciju, zeme nolīdzināta, paugurs padarīts lēzenāks. Sa-

karā ar ieplānoto valsts šķirnes lopu audzētavas "Cesvaine"

lopkopībaa komplekaa celtniecību šajā teritorijā, 1933. gadā

Vēaturea inatitūta ekapedīcija veica kapaētaa palieku izpēti.

Izrakumos atklāja 34 apbedījumua, kā arī četrus pilnīgi

izpostītus kapus. Nav šaubu, ka apbedījumu skaits bijis lie-

lāks, jo daļa kapu izpostīta zemesdarbos. Tā kā kapaētaa rel-

jefa meliorācijas laikā tika izlīdzināts, tad apbedījumu sā-

kotnējo dziļumu noteikt nevarēja. Domājama, ka taa avāratī-

jiea 0,6-1 m robežāa.

19 kapos atklāja koka zārku trūdus. Tie kapi, kuros zār-

ka paliekas nekonstatēja, bija vai nu bērnu, vai postīti pie-

augušo apbedījumi. Jādomā, ka zārka paliekas te pilnīgi iznī-

kušas. Zārka naglas atrada tikai divos kapos.

Mirušie apbedīti ar galvu uz R vai ZR, divos gadījumos -

ar galvu uz AZA un ADA. Kapsētas ziemeļu daļā 25.-26. un 27.-

-23. dubultapbedījums, kā arī 22. kaps, kurā apbedīti trīs mi-

rušie, orientēti ar galvām tuvu D virzienam.

Kapa inventārs bija 14 apbedījumos (kopā ar savrupatra-
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dumiem - 32 vienības). Tas sastāvēja no 1-2 priekāmetiem.

Tika atrastas monētas, naži (31* att.: 7. 10-12), slēgtie

bronzas gredzeni (31» att.: 3), saktiņas (31« att.: 1-6),

sprādzītes, jostas apkalums (31* att.: 9)» No atrastajām

11 monētām deviņas - Jāņa Kazimira Polijas un Lietuvas āill-

ņi, Kārļa XI Livonijas un Rīgas āiliņi - kaltas 17«gs. 60.

gados. Divas monētas bija Annas Joanovnas dengas, kaltas

1731. gadā (monētas noteica T.Berga).

Sie dati rāda, ka izpētītā kapsēta bija apkārtējo māju

(Ķeirāni, Rakuti, Gremi) iedzīvotāju apbedīāanas vieta 17«gs.

otrajā un 13.gs. pirmajā pusē.

А . Vasks

IZRAKUMI DIGNĀJAS

PILSKALNA APMETNĒ

Dignājas pilskalns atrodaa Jē"kabpila raj. Du-

navaa с teritorijā pie Bāliņu mājām, apmēram 300 m no Dau-

gavaa kreiaā krasta. Arheoloģiskie izrakumi te notika jau

4939» gadā, kad E.Snores vadībā tika pētīta gan pilakalna,

gan apmetne. ВО. gados, veicot plaāus meliorācijas darbus,

tika ievērojami bojāts apmetnes kultūrslānis uz dienvidiem no

pilskalna. Postītajā teritorijā Vēatures institūta ekspedīci-

ja veica izrakumus, kas ilga no 1939» gada 1. jūnija līdz 20.

2
augustam. Piecos izrakumu laukumos izpētīja 600 m lielu pla-

tību. Kultūrslānis āajā apmetnes daļā bija ļoti piesātināta -

melnā krāsā, jaukta ar oglītēm un izdegušu laukakmeņu zvirg-

zdiem - un sasniedza 0,6 m biezumu.

Apmetnes reljefam raksturīgs neliels kritums virzienā

no pilskalna pakājes uz dienvidiem. Pirms meliorācijas āeit

bija mitra, purvaina pļava. Kā liecina izrakumi, mitra un

purvaina āī vieta bijuai arī senatnē, jo zem melnā kultūrslā-

ņa konstatēja līdz 0,4 m biezu kūdras slāni, kas pilskalna

virzienā kļuva plānāks, līdz izzuda pavisam. Celtniecības pa-

liekas norādīja uz āī apmetnes rajona blīvu apbūvi. Lai no-
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verstu vai mazinātu celtņu nosēāanos, uz kūdras slāņa likti

apaļkoki. Vietām to paliekas veidoja veselus klājumus. Celtņu

vietas norādīja smilāmāla klona paliekas, deguāi šķelti lauk-

akmeņi un kaļķakmeņi. Taču tikai atsevišķos gadījumos pēc

āīm pazīmēm varēja noteikt precīzus celtņu izmērus. Tā, kā-

dai celtnei tie bija 3,5x4 m, citai celtnei vienas sienas ga-

rums bija 4 m.

Apkurei un citām vajadzībām lietotas akmeņu un māla krās-

nis, kā arī pavardi. No akmeņiem krautās krāsnis fiksētas

vismaz četrās vietās. To izmēri 1x1,3-1,5 m. Vienai krāsnij

bija 0,3x0,7 m liela kurtuves telpa. Divās vietās konstatētas

māla krāsnis. Tām bija raksturīgs akmeņu vai pelnu klons un

māla velve. Vienas māla krāsns izmēri bija 0,8x0,3 m, otras -

0,55x0,60 m. Konstatēja trīs akmeņu pavardus: viens -

1,9x1,5 m, divi pārējie - 0,8 m diametrā un 10-15 cm iedziļi-

nāti pamatzemē.

Atrastas 150 senlietas: akmens galodas, āķiltavakmeņi

(32. att.: 13), slīpējamie un beržamakmeņi, to vidū arī lodvei

da un t.a. abrocīgie graudberži. Atrada arī divus apakšējos

graudberžus ar raksturīgo virsmas ieliekumu. Dzelzs atradumus

pārstāv sirpji (32. att.: 14), naži, īleni (32. att.: 7), slī-

mests ar taisnu asmeni, kalēja lūākas, kā arī grūti identifi-

cējamu priekšmetu fragmenti. No rotām jāatzīmē bronzas pakav-

sakta (32. att.: 1), kruķadatas (32. att.: 5, 6), aproču

fragmenti, spirālgredzens (52. att.: 10), ornamentēts bronzas

skārda gredzentiņā (32. att.: 3), viena māla (32. att.: 11)

un viena stikla masaa (32. att.: 2) krelle. Atrasti lāča zobu

amuleti (32. att.: 3), raga rokturu fragmenti (32. att.: 4).

Par krāaaino metālu apstrādi liecina māla tīģeļu fragmenti,

bet par dzelzs ieguvi - metalurģiskie sārņi, kuru gan izpētī-

tajā apmetnes daļā nebija sevišķi daudz. Lielākā skaitā (40)

atrasti vērpjamo vārpstu māla skriemeļi, kas dažkārt rotāti

ar bedrītēm vai bronzas spirālīšu iespiedumiem (32. att.: 9,

12).

Apmetnē atrada 8756 māla trauku fragmentus, no tiem 3375

bija podu dibenu fragmenti un sīkas, tuvāk neraksturojamas
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lauskas. Pārējā keramika sadalījās Šādi: 49,5% apmestā,

41,4% - gludā, 7,2% gludinātā un gludā ar smalku veidmasas

sastāvu, 1,5% - ar nagiespiedumiem un iekniebumiem rotātā,

0,3% - švīkātā, 0,5% - uz podnieka ripas darinātā. Bez minē-

tajiem māla trauku fragmentiem atrada arī 420 māla apmetuma

gabalu.

Paleozoologiskais materiāls (1050 kaulu fragmentu; ana-

lizēja biol. zin. kand. V.Daņiļčenko) liecināja, ka apmetnes

iedzīvotāji turējuši liellopus (51,9% kaulu), cūkas (19,7%),

zirgus (20,5%) un sīklopus (9,4%), medījuši aļņus (11,5%),

mežacūkas (1,7%), bebrus (5,6%), stirnas (0,2%), lāčus (0,6%),

ūdrus (0,6%) un zaķus (0,4%).

1939» gada izrakumi noskaidroja, ka pilskalna apdzīvoāa-

na sākusies jau vēlajā bronzas laikmetā (I.g.t. p.m.ē. pirma-

jā pusē). Apmetne pilskalna dienvidu pusē, kā to liecināja

1999. gada izrakumi, pastāvējusi laikā no 6. līdz 11.gs. At-

sevišķi senākā perioda atradumi (āvrlkātā keramika, daži kau-

la smaiļa fragmenti), domājams, apmetnē nejauši nokļuvuši no

pilskalna. Niecīgais ripas keramikas lausku skaits liecina,

ka ar 11.gs. apdzīvotība apmetnē un., āķiet, arī pašā pilskal-

nā, panīkusi. lespējams, ka tas izskaidrojams ar Jersikas

pilskalna (situēts Daugavas pretējā krastā) nozīmes pieaugu-

mu.



А. Vasks

ARHEOLOĢIJAS PIEMINEKĻU

APZINĀŠANA LIEPĀJAS RAJONĀ

Vēstures inatitūta ekspedīcija 3 grupaa

(vad. A.Vaaka, I.Virae (Ozere), I.Zagoraka) 1939» gadā no

20. līdz 27« aprīlim veica pieminekļu apzināšanu Liepājas

raj. Medzea, Tadaiķu, Aisteres, Dunalkaa un Cīravas ciema,

kā arī Grobiņas un Durbes pilaētaateritorijā. Ekapedīcijaa

maršrutā bija iekļauti Durbes un Tāšu ezera, kā arī Ālandes

un Durbes upītes krasti, plašo lanku piekraatea uz zie-

meļiem no Tāšu ezera un uz dienvidiem no Durbea ezera.

Akmena laikmeta apmetne atklāta Dunalkaa ciema terito-

rijā, Durbea ezera ziemeļauatrumu stūrī pie КДереэ strauta

ietekaa ezerā. Apatrādāta tīruma nogāzē, pāris metrua no ūdens

iezīmējās tumšāka zemes josla, kurā atraataa krama šķilas un

krama priekšmeti -
kaaīklia un kalta.

lespējama, ka akmena vai bronzaa laikmeta apmetne bijuai

arī Durbea ezera auatrumu kraatā netālu no Durbea pilsētas.

Te krasta terasē pie Robežu mājām ezerā ietek neliels strau-

tiņš. Llelioratoru izraktajās zemēs atrada šķeltu krama gabalu

un māla trauka lausku.

Neapstrādātas krama atšķilas atrada vēl vairākās vietā3,

bet, tā kā izteiktaa kultūralāņa pazīmea nekonatatējа ,
tāa

tikai eventuāli var uzakatīt par apmetnēm. Krama atšķilaa at-

rada :

1. Durbes pilaētaa teritorijā:

a) augatajā Durbes ezera krastā uz dienvidiem no Vecpils

ietekas ezerā Zaķu māju tuvumā,

b) 0,5 km uz dienvidrietumiem no Stūrmaņu Elku kalna
5

purvainā tīrumā,

c) Vārtājas labajā krastā tīrumā pie Prāmu un Ķēniņu mā-

jām, kur novērotas arī tumšāka kultūrslāņa pazīmes.

2. Cīravas ciemā:

a) Durbes labajā krastā pie Tālivalža mājām,

b) Durbes kreisajā krastā pie Buču mājām.
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Dzelzs laikmeta vai viduslaiku dzīvesvietas atklātas:

1. Tadaiķu ciemā pie Saulīāu mājām, kur konstatēts pe-

lēcīgs kultūrslānis ar āķeltiem akmeņiem un sīkām māla trau-

ku lauskām*

2. Durbes pilsētas teritorijā:

a) 1 km uz ziemeļiem no Dižprāmu mājām tīrumā starp Pa-

dones upīti un dzelzceļu atrastas sīkas trauku lauskas, šķel-

ti akmeņi,

b) starp Dīru senkapiem un dzelzceļu konstatēts tumās

kultūrslānis ar viduslaiku trauku lauskām, degušiem akmeņiem,

atsevišķiem krama gabaliem.

3. Dunalkas ciemā:

a) ciema centrā - gan Durbes upītes labajā krastā, kur

2ÜÜ m garā un 70-100 m platā joslā konstatēts tumās, vietām

ogļains kultūrslānis ar bezripas un ripas keramiku, izdegu-

āa māla gabaliņiem, gan arī upītes kreisajā krastā, kur kul-

tūrslānis ar dzelzs ieguves sārņiem 30x70 m platībā uzrādīja

apmetnes pazīmes,

b) Durbes labajā krastā pie Upesputriņu mājām kultūrslā-

nis 200x30-50 m platībā vietām bija ogļains, ar bezripas un

ripas keramikas trauku lauskām, dzelzs sārņiem,

c) Durbes kreisajā krastā pie Robežnieku mājām 150x30 m

lielā teritorijā bija tumās, vietām cgļains kultūrslānis ar

deguāiem akmeņiem, dzelzs sārņiem, izdeguāa māla gabaliņiem.

4. Aisteres ciemā Durbes ezera rietumu krastā kalna no-

gāzē uz dienvidiem no Apāu mājām atrada krama gabaliņus,

dzelzs sārņus un trauku lauskas. Vieta ir netālu no literatū-

rā aprakstītajiem kurāu ugunskapiem, kas atrodas starp Apāu

un Aploku mājām.

Aisteres ciemā iegūtas ziņas par kādu kapulauku, kurā,

iespējams, tagad jau nopostīts. Tas atradies Aizputes - Lie-

pājas āosejas kreisajā pusē, uzkalniņā pretī Līdumnieku mā-

jām. Te 1936. gadā, apstrādājot zemi, atrasts vītā bronzas

kaklariņķa fragments.

Cīravas ciemā 0,3 km uz dienvidiem no Buču senkapiem

Durbes kreisajā krastā apzināts savdabīgs akmeņu krāvums. Te
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no lieliem, samērā blīvi liktiem laukakmeņiem izveidots taisn-

stūris (ap 10x15 m). Tā iekāpušā un arī ārpusē - vairāki apļ-

veida krāvumi. Konstatēts 0,4 m biezs, gandrīz melns kultūr-

slānis. So vietu žurnālā "Lauku dzīve" (1935. Nr. 4.) ap-

rakstījis G.Eniņā.

legūtas ziņas par monētu depozītu pie Medzes ciema Diž-

pēteru mājām. Таз atrasts 20. gados un nodots Grobiņas mācī-

tājam.

Precizēta viduslaiku kapsētas atraāanās vieta pie Tadai-

ķu ciema Macīāu mājām. Tur kādreiz rakta granta, atrasti cil-

vēku kauli un senlietas. Tagad grantabedres nolīdzinātas.

Pārbaudot arhīva ziņas par senlietu atradumu vietām un

mēģinot tās lokalizēt dabā, nācās konstatēt, ka daudzos jgadī-

jumos lauku aētaa
- galvenie āo atradumu vietu orientieri -

meliorācijaa gaitā nojauktas, bet iedzīvotāji pārcēluāiea ci-

tur.

I. Zagorska

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

LAPMEŽCIEMĀ

Tukuma raj. Lapmežciemā, zvejnieku kolhoza

"Selga" teritorijā sakarā ar celtniecības darbiem, ko kolhoza

plānojis veikt tuvākajos gados, dāļāji tiks skarts un iznīci-

nāta republikāniakāa nozīmea arheoloģiskais piemineklia - Si-

liņupea neolīta apmetne. Tādēļ kolhoza "Selüa" finanaēja Vēa-

turea institūta arheoloģiskos izrakumus, kaa Siliņupes apmet-

nē norisinājās no 1933. gada 1. jūlija līdz 31. augustam un

1939« gadā no 15. jūnija līdz 15. septembrim.

Siliņupes neolīta apmetne atrodas ap 0,5 km no jūras,

Siliņupītes kreisā krasta ieplakā, vietā, kur upe strauji pa-

griežas uz austrumiem (33. att.). Apmetne atklāta 1953» gadā,

rokot grāvi, kas savienoja Kaņiera ezeru ar Siliņupi. 1954.

gadā te norisinājās pārbaudes izrakumi L.Vankinas vadībā

(I-IV izrakumu laukums). Atsedza divus pavardus, кигиз veido-
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ja izkaisīti akmeņi, pelni un oglītes, dzīvnieku kauli. At-

rasts ap 120 dzintara, krama, akmens, kaula un raga priekā-

metu, daudz porainu māla trauku lausku, savvaļas dzīvnieku

un zivju atlieku. Arī vālāk apmetnes apkaimē iegūti dažādi

atradumi, to vidū no dzintara pagatavota cilvēka figūriņa.

1933. un 1939. gadā pētījumi notika V-XII izrakumu

2
laukumā, kopumā atsedzot 313 m lielu platību, izsmeļot

3
470 nr zemes. legūts 750 dzintara, krama, akmens, kaula un

koka senlietu, ap 5000 māla keramikas lausku, 1300 dzīvnieku

kaulu, 159 zivju skriemeļu v.c. atlieku, savākti koksnes,

ogļu un augsnes paraugi putekāņu analīzēm un radioaktīvā og-

lekļa datējumiem.

Izrakumu darbi norisinājās ieplakā aiz kāpu vaļņa, pre-

cīzāk - ieplakas rietumu galā, kur paredzēta dažādu komuni-

kāciju izbūve (33. att.). Bija jāpārbauda, vai apmetnes te-

ritorija aizsniegusies arī līdz āai vietai. leplakas vidū

stiepās 1953» gadā raktais novadgrāvis. Tā kreisajā pusē (VI

un VIII izrakumu laukums) nekādas kultūrslāņa pazīmes nekon-

statēja, arī atradumu nebija. Toties grāvja pretējā, lēzena-

jā krastā tika konstatēta sena akmens laikmeta apdzīvotība.

Stratigrāfija visā atsegtajā teritorijā visumā līdzīga. Zem

10-15 cm biezās velēnas kārtas sekoja ap 30 cm biezs pelēcī-

gi brūnas zemes slānis. Sakņu dārza teritorijā āis slānis pe-

lēcīgāks, pārējā daļā - ar brūnganīgāku nokrāsu. Sai slānī

vietām vērojami gaiāas smilts saskalojumi. Zem āī slāņa visā

teritorijā atsedzās 30-40 cm biezs, blīvs, melni brūnas kūd-

ras slānis. Zem kūdras 50-70 cm dziļumā sekoja pelēcīga

smilts. Sis slānis nebija viendabīgs, bet gan tumāāk un gai-

āāk pelēks, ar melniem trūdzeraes starpslānīāiem. Apakāējā

daļā smilts kļuva grantaināka. Smilts slāņa apakāējā daļā va-

rēja izsekot koku sanesumu slāni ar blīvu melnu zemes kārtu.

Zem āī slāņa atradās gaiāa, tīra smilts.

Atradumi - dzintara, krama, akmens un kaula senlietas, pa

retai keramikas lauskai - parādījās jau melnajā kūdrā, bet vis-

vairāk tie koncentrēti pelēcīgās smilts slāņa virspusē, ap

30 cm biezā kārtā. Tad sekoja atradumiem nabadzīgāka josla.
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IIIg.t. p.m.ē.

33. att.
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Koku sanesumu slāni uzietas atsevišķas lauskas un dzintara

gabali, bet rajonā, kas atrodas tuvāk ielejas vidusdaļai -

tumši melnas lauskas, dzintari, apstrādātas koka sloksnītes»

Kultūrslānis nebija visai izteiksmīgs ne krāsas, ne atradumu

koncentrācijas ziņā. Vienīgi gar ieplakas dienvidu nogāzi

stiepās 2-2,5 m plata josla, kas iezīmējās ar tumšāku zemi,

lielāku keramikas, akmeņu, dzīvnieku kaulu un zivju mugur-

kaula skriemeļu koncentrāciju. Joslai tika izsekots visos at-

segtajos laukumos 28 m garumā. Vienā no šīs joslas rajoniem

bija vērojami šķelti akmeņi, oglītes, neliels pelnu piejau-

kums, kas liecināja par pavarda vietu. Pārējā apmetnes teri-

torijā dažādā dziļumā iezīmējās saimniecības bedres - iegare-

nas vai apaļas, /> līdz 1,5 m, 30 cm dziļas, ar lēzenām vai

stāvām sienām un nedaudz lielāku atradumu koncentrāciju. Pa-

matzemē atsevišķās vietās parādījās apaļas (/5 10-15 cm) stabu

bedru vietas.

Abos gados atradumu vidū neapšaubāmi dominēja dzintari.

legūti gan neapstrādāti dzintara gabali, gan daļēji apstrādā-

ti - ar slīpējumiem, urbumiem, iegriezumiem, gan arī dzintara

rotaslietas - piekariņi, krelles, pogas, riņķi. Piekarini ir

neregulāras formas, pilienveida un trapecveida. Trapecveida

piekariņiem gan taisna, gan ieliekta pamatne. Jāatzīmē kāds

liels, taisnstūra formas rūpīgi nogludināts dzintara piekars

ar sāniski izurbtu caurumu. Pogas ir apaļas formas {ļb 1-2 cm),

ar "V" veidā izurbtiem caurumiņiem. legūti dzintara ripu un

riņķu, arī cilindrveida krelles fragmenti. Vairāki no šiem

priekāmetiem bija tikai daļēji gatavi, tādējādi iegūstams

priekšstats par dzintara priekšmetu izgatavošanas specifiku.

Dzintari ir gaišāk un tumšāk dzelteni, dominē tumši sārtā no-

krāsa. Jāmin arī kaula priekšmeti - harpūniņas ar abpusēju zo-

bojumu, bultu gali, dunči un kalti, dzīvnieku zobi - piekari-

ņi. Bultu gali pārstāv visas neolīta laikmetam raksturīgās

formas - adatveida, lapasveida un bikoniskos bultu galus. le-

gūti arī dzīvnieku ragu fragmenti ar griezuma pēdām. Krama rī-

ki pagatavoti no divējāda veida krama - dažādu nokrāsu slik-

taa kvalitātea vietējā krama un tumšāk un gaišāk pelēka



185

augatāksa kvalitātes krama, kaa acīmredzot ievesta no dienvi-

diem, iespējams, Lietuvaa teritorijas. Starp krama rīkiem ir

lapasveida un rombveida bultu gali ar neregulāru retuāu gar

rīka malām, dažāda izmāra kasīkļi, atsevišķi kaltiņi, griež-

ņi un urbji, kā arī lieli un plati krama naži ar izteiktu re-

tuāu vienā malā. Jāatzīmē arī divi nelieli akmens kaltiņi

(4 cm gari) ar abpusēji slīpētu aameni. Atseviāķi akmeņi

āķiet lietoti kā alīpējamie akmeņi. Pateicotiea lielākam mit-

rumam, apmetnea apakāējā alānī aaglabājuāies koki ar apatrādea

pēdām, koka alokanītea un ataeviāķi koka priekāmeti - īleni,

rokturi, āķēpu gali, bet viavairāk priežu mizaa pludiņi un to

sagataves ar ovāliem caurumiņiem vai abos galos iegrieztiem

robiņiem. Atrasta arī kāda figūriņa, kas izgriezta no priežu

mizas, un, iespējams, attēlo roni.

legūtā keramika ir gaiāāk un tumāāk brūna, pelēka. Laus-

ku masa viendabīga, tajā bijis arī organisko vielu piejaukums,

taču tas izzudis, atstājot poras. Lielākā daļa (2/3) lausku

āvīkātaa, bet pārējās gludas. Apmēram treādaļa visu lauaku or-

namentēta. Rotājumu veido dažāda lieluma bedrītea, avītraa,

nagieapiedumi, viegla, neregulāra ķemmea apiedoga. Augāmaliņa

taiana, nedaudz uzbiezināta, bet dažkārt arī viegli ieliekta.

Pārstāvēti gan smaildibena trauki, gan nelielas iegarenas vai

apaļas bļodiņas.

legūtie dzīvnieku kauli vēl pilnībā nav noteikti, bet pēc

to iepriekāējās apskates redzams, ka liela daļa ir roņu kauli.

Siliņupītē ķertaa galvenokārt liela izmēra zivia - līdakaa,

zandarti, plauži (noteicia J.Sloka). Acīmredzot zivis durtas

ar zivju āķēpu.

Spriežot pēc arheoloģiskā materiāla - kaula un krama bul-

tu galiem, dzintara priekāmetiem un keramikas -, apmetnes gal-

venais apdzīvotības posms saistāms ar 3«g«t. p.m.ē. otro pusi.

lespējams tomēr, ka apakāējais slānis, ko raksturo tumāākas

krāsas un bagātīgāk ornamentēta keramika, varētu saistīties

arī ar 3.g.t. p.m.ē. pirmo pusi, bet atradumi apmetnes virsē-

jā, kūdrainajā slānī - ar 2.g.t. p.m.ē. sākumu.

Paralēli izrakumiem notika arī tuvākāa Lapmežciema apkai-
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тез apzināšana.

Tieši pretī Siliņupes apmetnei upē ietek bezvārda strau-

tiņā. Sī strautiņa labajā puaē, pēc vietējo iedzīvotāju zi-

ņām, atrasts iepriekšminētais dzintara "cilvēciņš". Savukārt

strautiņa kreisajā pusē, "Pīlādžu" māju dārzā, pēc šeit dzī-

vojošās Začu ģimenes ziņām, atrastas dzintara "plāksnītes ar
о

ieurbtiem caurumiņiem". Nelieli pārbaudes izrakumi (12 m )

tika veikti strautiņa labajā krastā* Zem velēnas un gaišas

smilts slāna 30-55 cm dziļumā konstatēts viegli iepelēkas

smilts slānis, kas pārbaudes tranāejas galā ieslīga dziļāk,

izveidojot bedri. Sajā bedrē iegūtas tumāāk un gaiāāk pelēkas

kraraaļatāķilas (34.att.: 3, 4), nukleju fragmenti (34. att.;

5, 6), krama gala kasīklis (34. att.: 2), kā arī ķemmes-bed-

rīāu keramikas lauskas (34. att.: 7-10). Zem gaiāi pelēkā

slāņa sekoja tumāi dzeltena netraucēts pamatsmilts. Tātad te

konstatēta jauna akmens laikmeta dzīvesvieta -Siliņupes II

apmetne, kas gan krietni postīta, izbūvējot personīgās mājas.

Nākoāajā Siliņupes līkumā, kur tā 3trauji pagriežas uz

rietumiem, apmēram 0,5 km uz dienvidiem no Siliņupes I apmet-

nes, arī āķiet bijuai sena dzīvesvieta (Siliņupe 111 ?). Te,

rokot zemi, uzieti deguāi koki, bet, norokot melnzemi, atrasts

neregulārs dzintara piekars (Arvīda Strupja un Guntas Mesteres

ziņas)•

Apmēram 0,5 km uz dienvidaustrumiem no tagadējā Dūņiera

ezera, pļavās 60. gados plaāi ticia meklēts dzintars. Kā

stāsta āo notikumu līdzdalībnieks Arvīds Strupis, dzintars nav

bijis visur, bet koncentrēts atseviēķāa joslās. Vienā āādā

vietā atrasts arī vesels dzintara riņķis, 1,9 cm diametrā,

kas tagad nodots Vēstures institūtam (34. att.: 1).
2

Nelielus pārbaudes izrakumus (92 m ) augusta beigās -

septembra sākumā ekspedīcija veica arī vietējās nozīmes arheo-

loģiskajā piemineklī - Paugu viduslaiku kapsētā. Izrakumi no-

tika sakarā ar to, ka kapukalna tieāā ;uvumā ciema iedzīvotā-

jiem iedalīti apbūves gabali. Trijos apbūves gabalos nekādu

apbedījumu pēdu nebija, bet viena - kapiem vistuvāk situētā -

malā atrastas kalēja kaltas naglas, cilvēku kaulu fragmenti,

cilvēka galvaskauss. So apbūves gabalu ieteikts pavirzīt tā-
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lāk no Paugu senkapu kalna.

Pasūtītāja pieprasītie izrakumi Lapmežciemā ir paveikti,

taču darbi vēl turpināsies pie arheoloģisko materiālu apstrā-

des un kolhoza "Selga" novadpētniecības muzeja arheoloģiskās

ekspozīcijas izveides.

I. Žeiere

IZRAKUMI KOKNESES SENKAPOS

1938. un 1989» gadā turpinājās Latvijaa Vēa-

turea muzeja aizaardzibaa izrakumi Stučkas raj. Kokneaea

p

aenkapoa. Divāa izrakumu aezonāa izpētīta 800 m liela pla-

tība, ataedzot 79 apbedījumus. legūta arī antropologiakaia

materiāla un 403 aenlietas.

Senkapos konstatēti divi hronoloģiski atšķirīgi apbedī-

šanas poami - vēlā dzelža laikmeta im vēlā feodāliama laika

apbedījumi.

Uz senāko posmu attiecināmi 19 izpētītie kapi, no kuriem

3 ir sieviešu, 6 vīriešu un 5 bērnu apbedījumi. Par diviem

var droši apgalvot, ka tie ir ugunskapi, viens - varbūtējs

ugunskaps, bet pārējie 16 - skeletkapi ar latgaļiem un sēļiem

raksturīgo (pretējo) vīriešu un sieAriešu orientāciju A-R vir-

zienā.

Kapa vietu parasti norobežo dabīga dolomīta josla vai

stateniski ieraktas atsevišķas dolomīta plāksnes. Kapa vietās

konstatētas oglītes, reizēm arī koka vai mizu izklājuma pa-

liekas .

Sieviešu kapos atrastas pārsvarā rotaa - bronzas spirāl-

vainagi ar piekārtiem važturiem, ādas siksniņas vainags ar

bronzas apkalumiem, kaklariņķi ar cilpu, seglu un kruķa vai

noplacinātiem, pamīšus ejošiem galiem un iekārtām mēlītēm.

Latgaļu un sēļu materiālā reti sastopams kaklariņķis ar vītu

loku un noplacinātu, saāķējamu priekšpusi (35. att-: 4). Vis-

biežāk sastopamas aproces ar zvērgalvu galiem, spirālaproces,

retāk - dobās aproces ar pinuma rotājumu.
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Darbarīki - sirpji, īleni, dzirkles - atrasti tikai da-

žos sievieāu kapos un parasti novietoti kājgalī.

No vīrieāu kapos atrastajām rotām jāmin aproces (35*

att.: 1Ü), jostas un dažādas pakavsaktas. Rets atradums ir

91« kapā iegūtā dzelzs pakavsakta ar bronzas joslu, magoņpo-

gaļu galiem un smalku bronzas stieplīāu pinumu ap loku (35*

att.: 9)« Vāl vīrieāu kapos atrasti naži, krama atāķilas, āķi-

ļamdzelži un, protams, ieroči - uzmavas āķēpi, āaurasmens

vai platasmens cirvji. 94. kapā iegūtais āvas cirvis ir visai

reti sastopams latgaļu arheoloģiskajā materiālā. Tikai vie-

nā - 93« kapā, kas datējams ar 10. gs., konstatēts dzelzs

vienasmens zobens ar bronzaa apkalumiem rotātā ādas makstī.

Vēl āā kapa inventārā ietilpa trīs bronzas pakavsaktas, 2 ap-

roces, josta ar dzelzs sprādzi, 6 bronzas gredzeni, dzelzs

āaurasmens cirvis, nazis ar bronzas apkalumiem rotātā makstī,

bronzas spirāles un zvārguļi no zobena maksts vai jostas pie-

kara •

Meiteņu kapos atrastas tikai rotas - kaklariņķi, kauri

gliemežvāku un stikla kreļļu kaklarotas (35» att.: 2), pakav-

saktas, aproces.

Zēniem līdzi dotas rotas, kā arī miniatūri ieroči un

darbarīki. Gan pieauguāo, gan bērnu kapos bieži atrodami da-

žādi gredzeni (35. att.: 6, 7)«

Vēlā dzelzs laikmeta apbedījumi postīti ne tikai mūsdie-

nās, bet arī senatnē, veidojot masu apbedījuma vietu, domā-

jams, kādas epidēmijas upuriem. To apglabāāanai senkapu teri-

torijas dienvidaustrumu daļā izrakts un daļēji dolomīta pa-

matslānī izcirsts 0,60-1,50 m plats un dziļākajā vietā 1,20 m

dziļā grāvis. Izrakumu laikā tas izsekots 30 m garumā. Zieme-

ļu daļā grāvis paliek šaurāks, seklāks un veido diezgan strau-

ju līkumu. Teritorijā ap grāvi atrastas vēlā dzelzs laikmeta

senlietas un to fragmenti, kā arī cilvēku kauli ar senu lūzu-

mu pēdām. Uz grāvja dolomīta pamatnes vietām konstatētās og-

lītes liek domāt par šīs vietas varbūtēju iesvētīšanu ar

uguni.

Grāvī visdažādākajos virzienos un veidos, vienā līdz



191

četrās kārtās bija samesti 6Ü miruāie. Dienvidu galā tie bi-

ja apglabāti rūpīgāk, nedaudz atstatu viena no otra, bet,

apriežot pēc pozaa, arī glabāti bez zārkiem» Aiz āiem kapiem

atrasts krituāa zirga skelets. Starp miruāajiem pārsvarā pie-

auguāi cilvēki, bet ir arī vairāki bērni un pusaudži. Izlauz-

tie dolomīta gabali kopā ar zemi pārbērti pār miruāajiem.

Lielākā daļa apbedījumu bija bez jebkādām piedevām. Da-

žiem zem zoda konstatētas riņķsaktas (35» att»: 9) vai pa-

kavsaktas (35* att»: 5) divos gadījumos atrasti dzelzs naži.

legūtas arī vairākas monētu grupiņas, kuru piederību konkrē-

tam skeletam bieži vien noteikt bija visai problemātiski

lielā miruāo blīvuma dēļ. Pavisam pie grāvī atsegtajiem ske-

letiem atrastas 107 monētas. Vienam - 142. apbedījumam -

starp pēdām atrada ādas maciņa paliekas un 63 monētas. Vecā-

kāa no tām ir Cēaīs kaltais Johana Preitaga Loringhofena

(1493-1494) Livonijas ordeņvalsts āiliņā ar caurumiņu piekār-

āanai un Aleksandra Jagellončika (1501-1506) Lietuvas pusgra-

sis, bet jaunākā -
1600. gadā kaltais Sigismunda ш Rīgas

āiliņā. Pārējās monētas, gan makā, gan pie citiem skeletiem

atraatāa, ir galvenokārt Polijaa, Lietuvaa un Rīgaa trīsgra-

āi, kalti Sigismunda 111 valdīāanas laikā. Sastopami arī Rī-

gas brīvpilsētaa un Tallinas āiliņi. Interesantas ir arī

Zviedrijaa Johana 111 (1569-1592) 1/2 ērea un Sigismunda

(1594-1599) ērea, kaltaa Stokholmā. No retāk aaatopamām monē-

tām varētu minēt 16.ga. 2. puaē - 17«ga. sāk. (?) Jaunajā Pa-

saulē (Latīņamerikā) kalto Spānijas divreālu monētu un Kris-

tiāna 111 1556. gada Gotlandes skiliņu. Monētas noteica V.Zo-

biņa, L.Grīnberga un K.Ducmane.

Spriežot pēc atrastajām saktām un jaunākajām monētām,

āie miruāie varētu būt apglabāti 17»ga. sākumā, t.i., poļu -

zviedru kara laikā.
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