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H. Strods

DAŽI ARHEOLOGU UN ETNOGRĀFU
PĒTĪJUMUMETODIKASJAUTĀJUMI

1. Šodien, kad padomju arheologu un etnogrāfu gal-
venais uzdevums ir svarīgāko problēmu fundamentāla

izpēte, blakus zinātniski nozīmīgāko problēmu izvirzī-

šanai visai lielu nozīmi iegūst pētījumu faktiskās bāzes

kvalitāte un plašums, kompleksās metodes lietošana,
historisma principa stingra ievērošana un arheoloģisko,

antropoloģisko un etnogrāfisko pētījumu zinātniskas

specifikas saglabāšana.
2. Petijumu faktiskās bāzes kvalitātei un plašumam,

avotu apstrādei un analīzei ir izšķiroša nozīme katra

arheologu, etnogrāfu un antropologu pētījumā. Plašie

arheoloģiskie izrakumi, visumā labās izrakumu fiksāci-

jas metodes pēdējos gados radījušas stingru avotu bāzi

arheoloģiskajiem pētījumiem. Paplašinājusies arī etno-

grāfu pētījumu avotu bāze. Tomēr jāsaka, ka avotu

kritika, sevišķi etnogrāfijā, atrodas vel visai zemā

līmenī. Etnogrāfiskajā heiristikā, lauku materiāla vāk-

šana un muzeju darbā nav pārvarēti trūkumi, kam sekas

ir nepilnības zinātniskajā darbā.

3. Viens no arheologu, antropologu un etnogrāfu
darba trūkumiem Latvijas PSR ir arheoloģisko, antro-

poloģisko un etnogrāfisko avotu nepietiekama publicē-
šana. Šāds stāvoklis, no vienas puses, liek pētniekiem
strādāt tikai muzejos un arhīvos ar nepublicētiem pirm-

avotiem, bet, no otras puses, oponentiem praktiski liedz

iespēju pārbaudīt no šiem avotiem smeltās ziņas. Rezul-

tātā pētniekiem savā darbā jāpārvar lielākas grūtības
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un jāuzņemas lielāka atbildība par pētījumu avotu bāzi

un secinājumiem. Latvijas PSR ZA Vēstures institūtam

un republikas muzejiem jāveltī arheoloģisko un etno-

grāfisko materiālu publicēšanai daudz lielāka vērība.

4. Ja attiecībā uz tām tautām, kurām nav savas rak-

stības un rakstītu vēstures avotu, gandrīz vienīgais
avots viņu arheoloģiskajā un etnogrāfiskajā izpētē ir

lauka arheoloģiskais un etnogrāfiskais materiāls, tad

rūpnieciski attīstīto tautu izpētē blakus lauka materiā-

lam, kas arheologam un etnogrāfam vienmēr paliks
svarīgākais pirmavots, arvien lielāku vietu ieņem rak-

stītie vēstures avoti. «Neetnogrāfisko» un «nearheolo-

ģisko» avotu izmantošana etnogrāfu un arheologu darba

ļauj izdarīt kvalitatīvi jaunus secinājumus.
5. Pēdējos divdesmit gados demokrātiskā etnogrāfija

atteikusies no 19. gs. etnogrāfijā populārās tā sauktās

romantiskās darba metodes, kas balstījās tikai uz lauka

materiālu piemēru izmantošanu nolūkā pamatot tā dē-

vēto nacionālo specifiku, un pievērsusies tautu materiā-

lās un garīgās kultūras pētījumiem, blakus etnogrāfis-
kajam materiālam izmantojot \isus citus iespējamos

avotus, lai atklātu tautas darba un dzīves attīstības

likumsakarības.

6. Mūsdienu arheologu, antropologu un etnogrāfu

pētījumi izvirza jaunas prasības visām avotu grupām.
Pirmkārt, nepieciešama jauna pieeja sen zināmajiem
vēstures avotiem (jāveic daudzu veco avotu izcelšanās

un fakticitātes pārbaude), lai gūtu jaunus secinājumus.

Otrkārt, jāparāda lielāks novatorisms jaunu avotu tipu

meklējumos, izmantojot gan tradicionālās metodes, gan

mūsdienu jaunākos dabas un tehnisko zinātņu atklāju-
mus. Treškārt, nepieciešama jauna attieksme pret tā

sauktajiem baltajiem vai daļēji baltajiem laukumiem

avotu bāze, kuru rezultātā paliek balti vai daļēji balti

laukumi mūsu zināšanu klāstā. Tam sevišķi liela nozīme

pētījumos par senajiem attīstības posmiem, jo šeit pēt-
nieka rīcībā ir visai nepilnīgi avoti.

7. Reizē ar jaunu zinātnes disciplīnu attīstību 20. gs.

novērojama agrāko barjeru samazināšanās starp vēstu-

res zinātnēm, līdz ar ko nostiprinās arheoloģijas, antro-

poloģijas un etnogrāfijas savstarpējie sakari, kā ari

sakari ar citām vēstures zinātnēm. Rezultātā vēstures
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zinātnes cita citu arvien vairāk papildina un savstar-

pēji pilnveidojas. No šī viedokļa labvēlīgi apstākļi radu-

šies arī Latvijas PSR ZA Vēstures institūtā līdz ar

arheologu, antropologu un etnogrāfu apvienošanu viena

sektora ietvaros.

8. Studijas veicamas pēc iespējas plašāka hronolo-

ģiskā un ģeogrāfiskā aspektā, jo pētījumiem šaurās

hronoloģiskas robežas un nelielas teritorijas ietvaros

var būt negatīvas sekas — kļūdaini skaidrojumi un

secinājumi. Tāpēc jāattīsta plaša zinātniskā sadarbība,

pirmkārt, Baltijas kultūrģeogrāfiskajā novadā (ar lie-

tuviešu un igauņu pētniekiem), otrkārt, visas Padomju
Savienības mērogā (galvenokārt ar krievu un balt-

krievu pētniekiem) un, treškārt, paplašinot zinātnisko

sadarbību ārpus PSRS robežām ar poļu, vācu un

zviedru zinātniekiem.

9. Historisms prasa katru pagātnes un mūsdienu no-

darbes veidu, materiālās un garīgās kultūras parādību

apskatīt tās izcelšanās, attīstības un izmaiņu procesā.
Šāda pieeja ļauj izsekot pētāmās parādības iekšējiem
likumiem, izdalīt šīs parādības vēstures galvenos pos-

mus un atklāt katras attīstības stadijas kvalitatīvās

īpatnības.
Otrkārt, historisms prasa visas pētāmās problēmas

aplūkot sakarībā ar citām pētāmā laikmeta radniecīgām

parādībām. Šāda pieeja dod pētniekam iespēju saprast
katras pētāmās parādības savdabību un katras sociālās

struktūras vienotību.

Viens no efektīvu zinātnisku pētījumu svarīgākajiem
metodiskajiem priekšnoteikumiem etnogrāfijā un arheo-

loģija, kurš palīdz panākt plašākus vēsturiskus inter-

pretējumus, ir svarīgāko problēmu vienlaicīga risinā-

šana plašā frontē ar zinātnisko darbinieku pietiekamu
skaitu un darba koordināciju visas republikas mērogā.
Sevišķi spilgti tas redzams etnogrāfijā, kas pēc savas

būtības ir kompleksa zinātne. Etnogrāfijas atsevišķas

nodaļas bez sakara ar citām, bez sakara ar tautas dzīvi

un ģeogrāfisko vidi draud pārvērsties par citu zinātņu

(arhitektūras vēstures, lauksaimniecības vēstures, me-

dicīnas vēstures v. c.) maznozīmīgām nodaļām. Etno-

grāfi nevar pētīt pilnīgi izolēti vienu nozari, sabiedrības

kārtu vai šķiru (amatniekus, strādniekus v. c).



6

Treškārt, historisms prasa visas pētāmās parādības

apskatīt sakarā ar konkrētu vēstures pieredzi, kura ļauj
noteikt ne tikai tiešās, bet arī attālākās pētāmā procesa

vai notikuma sekas. Etnogrāfi un arheologi nedrīkst

piemirst jau 19. gs. 70. gados E. Teilora izteikto pra-

sību, ka ikkatras materiālās vai garīgās kultūras parā-
dības patstāvīga izcelšanās vai aizgūšana pierādāma

ar pārliecinošu faktu materiālu. Šāda pieeja dod iespēju
atklāt vēsturiskā procesa vienotību, pārmantojamību un

augšupejošo attīstību, kuru var saprast, ne vien at-

klājot parādību pagātnē, bet arī paredzot šīs parādības
tālākās attīstības tendenci.

10. Vēsturiskā metode padomju etnogrāfijā, kā no-

rāda prof. S. Tokarevs, tiek izmantota pētījumiem četros

galvenajos virzienos: 1) cilvēku sabiedrības un kultūras

dzīves agro formu rekonstruēšanai, 2) tautu etnoģene-
zes un etniskās vēstures pētījumiem, 3) vēsturiski etno-

grāfisku monogrāfiju izstrādāšanai par atsevišķām tau-

tām, 4) mūsdienu tautu dzīves veida un kultūras pētī-

jumiem. Visās šajās jomas vēsturisko metodi plaši iz-

manto ari Latvijas PSR. Tomēr arheoloģiskā materiāla

vēsturiskā interpretācija pašreiz vēl atpaliek no arheo-

loģiskajiem izrakumiem. Rezultātā rodas bažas, ka

arheologi neiestieg tikai materiālu vākšanā.

11. Etniskās savdabības pētījumi arheologu un etno-

grāfu darbos virzās no atsevišķām materiālās un garī-

gās kultūras formām uz kultūrām (kultūrvēsturiskajiem

novadiem) un tautām. Tautas slāņa un grupas veidotās

materiālās vai garīgās kultūras formas konstatējums

pats par sevi vel neliecina par novada etnisko savda-

bību un nedod pētniekiem iespēju izdalīt kultūras no-

vadu. Par novada etnisko savdabību liecina atšķirīgu
materiālas un garīgās kultūras formu kompleksi, kas

novērojami tautas dzīvē, darbā (apmetnes) un tradīci-

jās (kapulauki). Neraugoties uz šo kultūras formu kom

pleksu dažādo nozīmi un dažādo attieksmi pret šīm

formām atsevišķos novada (kultūras) tautas slāņos un

grupās, šo atšķirību izpratne ir viens no etnogrāfijas
un arheoloģijas mērķiem kultūrvēsturisko novadu (kul-

tūras) pētniecībā.
12. Skaidrojot būtiskas īpašības, kādas ir dotajai

etniskajai vienībai (kultūrai) zināmā laika posmā,
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arheoloģijai un etnogrāfijai bijusi tieksme uz pārstei-

dzīgiem secinājumiem. Arheologu un etnogrāfu atklātā

kultūrvēsturiskā novada (kultūras) vai tautas savdabī-

bas nereti neizriet no pašas tautas būtiskajām īpatnī-
bām, bet tās bieži nosaka ģeogrāfiskā vide un vēsture,

šo jēdzienu saprotot šaurākā nozīmē (piemēram, varas

orgānu rīkojumi). Tāpēc, skaidrojot etnisko specifiku,
no atklāto parādību summas jāatskaita šādi ģeogrāfis-
kās vides un vēstures noteiktie veidojumi.

13. Tā kā politiskās un ekonomiskās vēstures noti-

kumi ietekmē tautas kultūru nevienādi intensīvi un

atšķirīgi dažādos kultūrvēsturiskajos novados un dažā-

dās materiālās un garīgās kultūras jomās un tautas

slāņos un grupās, — vēsturiskā metode ne vien neprasa,

bet pat nereti noliedz arheoloģiskā, antropoloģiskā un

etnogrāfiskā materiāla mehānisku piemērošanu politis-

kajai un ekonomiskajai vēsturei. Lai nezaudētu pētī-

jumu specifiku un nozīmību, nepārvērstu tos par vis-

pārējās vēstures ilustrācijām, strādājot plaša profila
vēstures zinātniski pētnieciskajās iestādēs, nebūtu

vēlams arheoloģisko, antropoloģisko un etnogrāfisko
materiālu apriori precīzi pakļaut pieņemtajam vēstures

procesa dalījumam, — šajā darbā jāvadās tieši no

arheoloģiskā, antropoloģiskā un etnogrāfiskā materiāla

un pētījumu atziņām.
14. Kā līdzeklis un starppakāpe ceļā uz zinātniskiem

atzinumiem plašāk nekā līdz šim izmantojama piemi-
nekļu, priekšmetu un parādību tipoloģija, kartogrāfiskā
metode un atsevišķiem pieminekļiem, priekšmetiem, to

grupām vai parādībām veltīti empīriski pētījumi. Pēdējā
jomā mēs varam mācīties no mūsu ziemeļu kaimi-

ņiem — igauņu arheologiem un etnogrāfiem.

A. Stubavs

DAŽAS LATVIJAS PILSKALNU TIPOLOĢIJAS
UN KLASIFIKĀCIJAS PROBLĒMAS

1. Latvijas PSR teritorijā reģistrēti 394 pilskalni.
Pec pilskalnu ārējām pazīmēm — terasēm, vaļņiem,
grāvjiem v. c. — pētnieki iedala tos vairākos tipos.
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Plašāk pazīstamas A. Bīlenšteina un F. Baloža Latvi-

jas pilskalnu tipoloģijas. F. Balodis bāzējās uz A. Bīlen-

šteina izstrādāto shēmu, to pārveidojot, kā arī rakstu-

rojis pilskalnu tipus no etniskās piederības viedokļa
Tomēr šai ziņā daži F. Baloža atzinumi izrādījās kļū-
daini. Piemēram, pilskalni ar vaļņiem abos galos, kurus

viņš uzskata par raksturīgākiem lībiešu novadiem, pro-

centuāli vairāk sastopami latgaļu zemēs.

V. Urtāns (J. Graudoņa un V. Urtāna grāmatā «Se-

natnes pēdas») devis Latvijas pilskalnu modificētu

tipoloģisko shēmu ar iedalījumu 4 galvenos tipos:
1) bez vaļņiem un grāvjiem, ar nolīdzinātu plakumu

un pastāvinātām nogāzēm; 2) ar vienu vai vairākiem

vaļņiem un grāvjiem plakuma vienā galā; 3) ar vienu

vai vairākiem vaļņiem un grāvjiem plakuma abos

galos; 4) ar vaļņiem un terasēm nogāzēs. V. Urtans ari

norāda uz vairākiem uzskaitīto tipu paveidiem (pils-
kalni ar priekšpili un ar valni visapkārt).

2. Padomju varas gados pilskalnu klasifikācijas
problēma risināta arī citā aspektā, iedalījuma pamata
liekot sabiedriski ekonomiskos un hronoloģiskos fakto-

rus. levērību pelna H. Mooras rakstā «Einige Ergeb-
nisse der Burgbergforschung im Ostbaltikum» (Somu

muzeja 1967. g. gadagrāmatā) sniegtā Austrumbaltijas
pilskalnu klasifikācija ar iedalījumu 4 grupās: 1) no-

cietinātās apmetnes (I g. t. p. m. ē.) — pastāvīgi apdzī-
voti pilskalni; 2) patvēruma pilskalni (m. ē. I g. t.

pirmā puse un vidus), kas izmantoti īslaicīgi kara laika

(šie pieminekļi relatīvi vāji nocietināti); 3) labāk nocie-

tināti un pastāvīgi apdzīvotie šķiru veidošanās perioda
pilskalni (no I g. t. vidus); 4) loti spēcīgi nocietinātie

pilskalni — feodāļu pilis un pārvaldes centri ar piln-
veidotu un sarežģītu fortifikācijas sistēmu (no I g. t

beigām). H. Mooras atzinumi kopumā pareizi raksturo

arī Latvijas pilskalnu veidus un attīstības fāzes. Turp-
mākie arheoloģiskie pētījumi, cerams, noskaidros, vai

bez patvēruma pilskalniem Latvijas teritorijā I g. t.

pirmajā pusē nav eksistējuši arī pastāvīgi apdzīvoti

pilskalni, kādi šai periodā pastāvējuši Lietuvas terito-

rijā. Kuršu teritorijā, šķiet, izdalāma īpaša nocietinā-

jumu kategorija — pilskalni svētnīcas («Elkakalns» pie
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Dunalkas ar 4 ieejām; pilskalns pie Aizviķiem — ar

3 ieejām, v.c.).

3. Latvijas pilskalni izceļas ar daudzveidīgu un sa-

režģītu formu, ko dajēji noteikusi to ilgstošā attīstība

un vietējie ģeogrāfiskie un ģeoloģiskie apstākļi. Pagai-
dām no visiem Latvijas pilskalniem arheoloģiski izpē-
tīti 6%, taču pilnībā visa nocietinājumu sistēma atsegta
tikai dažos pilskalnos. Tas rada grūtības, izstrādājot uz

izrakumu materiāliem pamatotu pilskalnu tipoloģiju.

Šeit, par kritēriju izvirzot pilskalnu formu, aizsargsistē-
mas attīstību un katra tipa atbilstību pilskalna aizsar-

dzības stratēģiskiem uzdevumiem, zinātniskai apsprie-
šanai tiek nodota Latvijas pilskalnu tipolo-

ģijas shēma ar iedalījumu 5 pamattipos.

A. Pilskalns — savrups apaļš vai ieapaļš kalns vai

paugurs ar apļveida nocietinājumu sistēmu (4 varian-

tos) :

a) ar nolīdzinātu plakumu un pastāvinātām nogā-
zēm (vai vispār bez dabiskā reljefa pārveidojumiem)

(pilskalns pie Pormaļiem);

b) ar vienu vai vairākām terasēm (pilskalns pie Gau-

zāniem);

c) ar vienu vai vairākiem vaļņiem un grāvjiem (daž-
reiz papildināts ar terasēm) (Vecbornes un Podgures

pilskalni);
d) kā trešajā variantā, bet papildināts ar kalna pie-

kājes lokveida nocietinājumu līniju (Tukuma pils-

kalns) .

Galvenā aizsarglīnija (no pieejas puses) atbilst visas

aizsargsistemas perimetram vai tuva tam (aizsargsistē-

mas shematisks modelis — aplis). Pirmā tipa pilskalni
sastāda apm. V3no visiem Latvijas pilskalniem ar

identificējamu formu. Visvairāk tie izplatīti Augšzemē,
Latgalē un Vidzemē.

B. Kaupres veida pilskalni ar vienu vai vairākiem

vaļņiem un grāvjiem abos galos (daži papildināti ar

terasēm) (3 variantos):

a) ar nocietinājumiem, kas apvienoti savstarpēji sais-

tītā vaļņu sistēmā (pilskalns pie Ķoderiem);

b) kā pirmajā variantā, bet papildināts ar vienu vai

divām priekšpilīm (Ķentes pilskalns 8. gs.);
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c) ar nocietinājumiem, kas celti vairākos līmeņos,

pie kam kompleksi nav savstarpēji saistīti (Eversmui-

žas un Gorodokas pilskalni).
Otrā tipa pilskalniem raksturīgas divas pieejas. Gal-

venā aizsarglīnija tiem īsāka par aizsargsistēmas peri-
metra pusi (aizsargsistēmas modelis — ar divām pie-

ejām un izstieptu četrstūrainu plakumu). Šādi pilskalni
sastāda apm. ]/g no Latvijas pilskalniem. Visvairāk tie

izplatīti Latgalē un Vidzemē.

C. Pilskalni — savrupi iegareni kalni ar galveno
valni plakuma un uzeju gar vaļņa galu vai pa nogāzi
(3 variantos):

a) ar vienu plakumu (Raunas Tanīsa kalns);

b) ar diviem plakumiem resp. divu šādu pilskalnu
apvienošana vienotā nocietinājumu sistēmā (Aizkrauk-
les pilskalns);

c) kā pirmajā variantā, bet papildināts ar nocieti-

nājumu līniju kalna piekājē un priekšpili (Alūksnes

«Tempļakalns»).
Galvenā aizsarglīnija trešā tipa pilskalniem īsāka par

centrāla nocietinājuma aizsargsistēmas perimetra pusi
(aizsargsistēmas modelis — uz augšu izstiepts pusloks
ar šauru pamatni). Šādi pilskalni sastāda apmēram
Vio no Latvijas pilskalniem, visvairāk tie izplatīti Vid-

zemē un Kursā.

D. Pilskalni ar pusloka vai pakavveida nocietinājumu
sistēmu un no dabas labi nodrošinātu aizmugures līniju
(2 variantos):

a) ar vienu garu puslokveida valni, kas pieslēdzas
stāvākai un augstākai aizmugures nogāzei (Jersikas

pilskalns);

b) kā pirmajā variantā, bet papildināts ar priekšējo

(piekājes) aizsargvalni, terasi vai priekšpili (Mežotnes

pilskalns, tāpat arī, liekas, Tērvetes «Zviedru kalns»).

Galvenā aizsarglīnija ceturtā tipa pilskalniem garāka
par aizsargsistēmas perimetra pusi (aizsargsistēmas
modelis — apļa puse). Šādu pilskalnu ir apm. V2O no

Latvijas pilskalniem, vairāk tie pārstāvēti Zemgalē, bet

Augšzemē to vispār nav.

E. Pilskalni — augstienes stūra nocietinājumi (5 va-

riantos) :
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a) ar vienu vai vairākiem vaļņiem un grāvjiem ieejas

pusē (Satezeles un Sabiles pilskalni);

b) kā pirmajā variantā, bet ar rezerves ieeju pla-
kuma šaurākajā galā un papildu nocietinājumiem

(valni, terasi) tā aizsardzībai (Kazdangas pilskalns);

c) kā pirmajā vai otrajā variantā, bet papildināts ar

priekšpili galvenās ieejas pusē (Kuldīgas, Tērvetes,

Kokneses, Lielvārdes pilskalni);

d) kā trešajā variantā, bet ar priekšpili papildu ieejas
pusē (Turaidas pilsvieta);

c) kā pirmajā variantā, bet nocietinājumi izvietoti

vairākos līmeņos ar sarežģītu aizsargvaļņu un grāvju
sistēmu (Vecpils pilskalns).

Galvena aizsarglīnija vairumā gadījumu šeit sa-

stāda tikai lU—V3 no aizsargsistēmas perimetra (aiz-

sargsistēmas modelis — trīsstūris, četrstūris vai nere-

gulārs daudzstūris ar šauru pamatni). Piektais tips

Latvijā izplatīts visvairāk ( 2/5 no visiem pilskalniem)
un pazīstams visos novados, tomēr procentuāli tas vis-

vairāk pārstāvēts Kursā (60% visu Kursas pilskalnu)

un Zemgalē, vismazāk — Augšzemē (19% visu šī no-

vada pilskalnu) un Latgalē.

Minēto piecu tipu variantu ietvaros vēl izdalāmi daži

apakšvarianti un pārejas formas.

4. Pilskalnu tipu un to klasifikācijas grupu savstar-

pējā sakarība ir šāda:

a) hronoloģiski agrākie pilskalni — nocietinātās ap-

metnes — pārstāvēti ar visiem pilskalnu tipiem to vien-

kāršākajos variantos, galvenokārt A :a—b, B: a, C: a,

E :a;

b) tie patvēruma pilskalni, kas izauguši uz nocieti-

nāto apmetņu bāzes, tāpat pārstāvēti ar pilskalnu tipu

vienkāršākajiem variantiem. Vajās nocietinājumu sistē-

mas un niecīgā kultūras slāņa dēļ to rašanās faktoru

izpēte apgrūtināta pat sistemātiskos arheoloģiskos izra-

kumos. Domājams, ka daļa «Latvijas pilskalnu» 4 sē-

jumos par pilenēm reģistrēto objektu ar saglabājušos
pilskalnu nosaukumu izmantoti īslaicīgam patvērumam,
t. i., pieskaitāmi patvēruma pilskalniem;

c) šķiru veidošanās perioda nelieliem un vidējiem

pilskalniem ar relatīvi attīstītu nocietinājumu sistēmu
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(3. grupa pēc H. Mooras) atbilst galvenokārt varianti

A:c, B. a—b, C:a,D :a, E:a—b;

d) ceturtās grupas pilskalni — novadu un zemju vai

lielo feodālu stipri nocietinātie militārie centri — pār-
stāvēti ar tipu C, D un E visiem variantiem, parasti
ar to augstākajam formām, īpaši C:b—c, D: b,
E : c—c. No pirmā un otrā tipa pilskalniem šai grupai

hipotētiski var pieskaitīt atsevišķus pieminekļus
variantos A: d un B: c;

c) tie nedaudzie ceturtās grupas pilskalni, kuru aiz-

sardzībā agrā feodālisma periodā Latvijas teritorijā
izaugušas vislielākās (12 —15 ha) senpilsētas (Jersika,
Tērvete, Mežotne, Kuldīga), pārstāvēti ar variantiem

D:a —b un E: c. Ceturtā tipa pilskalniem ir gari iz-

stiepts puslokveida centrālais aizsargvalnis, tomēr šis

apstāklis nav pretrunā ar visa kompleksa militāro uz-

devumu, jo ļauj aizsardzībā mobili izmantot lielo iedzī-

votāju skaitu, kuri briesmu brīdī ieplūst pilskalna no

senpilsētas un novada ciemiem;

f) event. kuršu pilskalni svētnīcas pieder variantam

A: a—c.

V. Sedovs

SEBEŽAS NOVADA EZERU APKĀRTNES

PILSKALNI

1. Sebežas novada pilskalni jau sen pievērsuši sev

pētnieku (F. Gurevičas, S. Tarakanovas) uzmanību. 5o

pilskalnu apzināšana un izrakumi tajos turpināti arī

1966.—1967. g. Šīs apmetnes pēc visa to materiālās

kultūras rakstura pieder Dņepras—Daugavas (Rietum-

dvinas) kultūrai, kuras galvenā izplatības teritorija ir

Piedņepras zemes ap Smoļensku un Piedaugavas zemes

ap Polocku un Vitebsku. Sebežas ar ezeriem bagātais
novads aptver Dņepras—Daugavas kultūras areāla zie-

meļrietumu nomali.

2. Pētījamās teritorijas pilskalni pēc savas uzbūves

sadaļas četros tipos:

a) apmetnes izolētos pakalnos vai morēnu grēdas
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vienā daļā; tās labi aizsargātas dabiski, tāpēc tām nav

vaļņu un grāvju;

b) pilskalni, kas atrodas pussalās vai ari izolētos

pakalnos, bet kas no lēzenās puses aizsargāti ar valni

un grāvi;

c) pilskalni, kam ir vesela vaļņu un grāvju sistēma;

vairākas vaļņu un grāvju rindas norobežo pilskalna
plakumu no vienas vai divām pusēm, reizēm viens val-

nis norobežo plakumu pa perimetru;

d) apaļīgi ovālas formas pilskalni purvos.

3. Pie pirmā tipa pilskalniem pieder Sebežas, Pripe-
čas un Žuku (apakšējais slānis) pilskalni. Pirmais no

tiem atrodas Sebežas ezera krastā diezgan stāva pa-
kalna galā; pilskalna plakums — ap 80x40 m. Līdzīgā
veidā ierīkots Pripečas pilskalns; tā plakums ir

55X45 m. Apmetne pie Žuku ciema (55x50 m) ierīkota

morēnu grēdas virsotnē. Šai apmetņu grupai raksturīgi
tumšpelēki, brūnganpelēki vai melni bezripas keramikas

trauki ar zvirgzdu ievērojamu piejaukumu, kuri bieži

izspiežas ārpusē un rada grumbuļainu virsmu. Šo

trauku mehāniskā izturība nav liela. Daļa trauku augš-
daļa rotāti ar bedrītēm. Dažās apmetnēs atrasti arī švī-

kātās keramikas fragmenti.
Pēc trauku ārējās formas pirmo triju tipu pilskalnu

keramika savā starpā neatšķiras. Tie ir māla podi ar

taisnām vai vāji profilētām sienām. Pirmā tipa apmetņu

slāņos atrodami akmens vai kaula priekšmeti. Šī pils-
kalnu grupa datējama ar I g. t. p. m. ē. otro pusi.

4. Pie otrajam tipam raksturīgākajiem pilskalniem

pieder Jazbovkas, Uļjanovščinas un Stojaku pilskalni.
To plakums ir neliels — no 35x18 līdz 50x25 m.

Pirmās divas apmetnes pētījušas F. Gureviča un S. Ta-

rakanova, bet pēdējā izrakumi izdarīti 1967. g. Stojaku
pilskalnā atklāts pāri par 10 pavardiem stabu celtnēs.

Pilskalna plakumu aizsargāja baļķu siena, bet no lēze-

nās puses — valnis un grāvis; stāvās nogāzes bija
noziestas māliem. Otrā tipa apmetnēs reizēm sastopami
māla trauki, kas raksturīgi pirmā tipa pieminekļiem.
Tomēr lielākā skaitā pārstāvēta iesarkanas, dzeltenīgi

brūnganas vai pelēkas nokrāsas keramika. Kaut ari

šo trauku māla masai piejaukti zvirgzdi, trauku virsma
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visumā ir gluda, nav grumbuļaina. Parasti šī keramika

netika ornamentēta, tikai pa retam sastopams bedrīšu

rotājums. Šīs apmetnes datē ar I g. t. p. m. ē. bei-

gām un m. c. I g. t. pirmajiem četriem gadsimtiem.
5. Pilskalni ar sarežģītu nocietinājumu sistēmu vel

nav pietiekami pētīti. 1966. g. notika izrakumi apmetnē

pie Fominas ciema. Tā atrodas morēnu grēdas virsotne.

Pilskalna ovālā plakuma lielums — 36x27 m. Plakumu

apjož ne visai augsts valnis, bet ziemeļu pusē pils-
kalns nocietināts ar 3 grāvjiem. Keramikas māla masai

piejauktas smiltis un nedaudz smalku zvirgzdu. Sasto-

pami trauku fragmenti ar nogludinātu virsmu. Orna-

mentēta šī keramika netika. Pagaidām trūkst materiālu

šīs pilskalnu grupas datēšanai. Pēc savas uzbūves pil-
nīgi analogi pilskalni Piedņeprā ap Smoļensku attiecas

uz m. ē. I g. t. otro pusi.
6. Pilskalni Sebežas apkārtnes purvos tika atklāti

tikai 1967. g. Tiem raksturīgs apaļas vai ovāli apaļas
formas plakums, kas apjozts vaļņiem un grāvjiem. Šādi

pilskalni atrodas ne visai augstās vietās purvainu

zemieņu vidū. Šurfi divos šā tipa pieminekļos Pustoškas

ciema apkārtnē nedeva nekādus materiālus. Pēc sava

ārējā izskata šī tipa Sebežas novada pilskalni identiski

ar jau zināmajiem Smoļenskas rajona purvu pilskal-
niem. Acīmredzot arī Sebežas apvidū tie jāuzskata par

m. ē. I g. t. beigu un II g. t. sākuma pilskalniem svēt-

nīcām, kas piederējuši baltiem un krivičiem, kuri pār-

mantojuši agrāko vietējo iedzīvotāju kultūras elementus.

E. Tenisons

PAR GAUJAS LĪBIEŠU UZKALNIŅU

KAPU TIPOLOĢIJU

1. Gaujas lībiešu teritorijā ir ziņas par 10 uzkalniņu

kapulaukiem, bet sākotnēji to skaits acīmredzot bijis
lielāks. Galvenā mums zināmā uzkalniņu grupa kon-

centrējas Krimuldā, Turaidā un Siguldā. Šajās vietas

atradās arī stipri nocietinātās vietējo dižciltīgo pilis

un Livonijas hronikā minēto apgabalu centri — Turaida
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(Thoreida), Kubezele (Cubbesele) un Satezele (Satte-
sele). Atsevišķi no minētajiem uzkalniņiem atrodas

divas uzkalnu grupas Allažos (senās Satezeles terito-

rijā) un arī divi nelieli kapulauki pie Bīriņiem (senās
Kubezeles robežās). Letegorē (Lethegore — tagadējā
Lēdurga), kas acīmredzot bija Gaujas lībiešu ceturtais

apgabals, m. ē. II g. t. sākuma uzkalniņu kapi nav sa-

glabājušies. Bez tam zināmi daži uzkalnu kapulauki

Metsepoles dienvidu daļā, Daugavas lībiešu teritorijā
un Idumejā.

2. Gaujas lejasteces un tās labās pietekas Braslas

baseinā II g. t. sākuma uzkalniņu kapu izplatības areāls

vispārējos vilcienos sakrīt ar m. ē. I g. t. pirmās puses

un vidus uzkalniņu kapu izplatības teritoriju. Krimul-

das, Siguldas un Lielstraupes Puricas šo periodu uz-

kalniņi izvietoti tiešā tuvumā cits no cita. Tomēr vēlie

uzkalniņi krasi atšķiras no agrajiem — to diametrs

mazāks, bet augstums relatīvi lielāks. Agro uzkalniņu
skaits vienā grupā reti sasniedz desmit, pie tam tie

izvietoti vidēji 10—20 m attālumā cits no cita; vēlie

uzkalniņi parasti veido grupas, kas sastāv no vairā-

kiem desmitiem, dažreiz arī simtiem uzkalniņu. Vēlo

uzkalniņu uzbērumi bieži vien saplūst cits ar citu. Atšķi-
rībā no agrajiem kolektīvo apbedījumu uzkalniņiem
II g. t. sākuma uzkalniņi parasti satur tikai vienu ap-

bedījumu, lai gan sastopami arī uzkalniņi ar diviem

un pat trijiem apbedījumiem.

3. Gaujas lībiešu uzkalniņu kapu inventārs atšķiras

ar sava veida standartu un kompaktumu. Gaujas kapu-
lauku hronoloģijas noskaidrošanai svarīgi atzīmēt, ka

to inventārā nav priekšmetu, kas tipiski 10. gs. un

11. gs. sākuma Daugavas lībiešu līdzenajiem kapulau-
kiem (īsi zobeni, šķēpu uzgaļi ar īsu, ovālu smaili,

trapecveida jostas sprādzes v. c). Gaujas uzkalniņos
nav atrasta neviena tīri skandināviska tipa bruņu-

rupuča sakta vai citi vienlaicīgi priekšmeti, kas lieci-

nātu par sakariem ar Zviedrijas cietzemi, it īpaši ar

Birku. Raksturīgi, ka saktas, važturi, aproces un citas

rotaslietas, kas atrastas Gaujas lībiešu uzkalniņos, ir

jau tipoloģiski pilnīgi izveidojušās. Šo priekšmetu agrās
formas Gaujas uzkalniņu kapulaukos nav atrastas.
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4. Gaujas uzkalniņu kapu inventāra īpatnības liecina,
ka šie uzkalniņi izveidojušies ne agrāk par IK gs.
Pirms tam te acīmredzot pastāvējuši līdzenie kapi. Ar

pēdējiem var saistīt nedaudzos Krimuldā un Turaidā

atrastos B.—lo. gs. priekšmetus, lai gan to atradumu

apstākļi daudzos gadījumos ir neskaidri. Gaujas uzkal-

niņu raksturā un tālākā attīstībā var zināmā mērā kon-

statēt sakarus ar apbedīšanas tradīcijām līdzenajos
kapulaukos. Tas labi izsekojams Mazstraupes Zvejnie-
kos (Idumejā), kur kapulaukā blakus zemiem uzkalni-

ņiem acīmredzot bija daži līdzenie kapi. Zvejniekos at-

rastais inventārs ļauj šo kapulauku datēt ar 11. gs.

pirmo pusi un vidu.

5. Lai gan Gaujas lībiešu teritorijā nav iespējams
izsekot pārejai no līdzenajiem uz uzkalniņu kapulau-

kiem, var atzīmēt, ka arī tie uzkalniņi, kas datējami ar

11. gs. vidu, ir samērā zemi (to vidējais augstums —

0,4—0,8 m). Kapa bedre, kas atrodas zem uzbēruma,

ir samērā dziļa (līdz 0,5 m); virs kapa bedres bieži

vien atrodami akmeņi. Kā zināms, akmens krāvumi

samērā bieži sastopami Daugavas lībiešu līdzenajos

kapulaukos. Līdz ar mirušo tradicionālo orientāciju ar

galvu uz ziemeļiem sastopami arī apbedījumi ar ziemeļ-

rietumu orientāciju. Ja neskaita uzkalniņa uzbērumu,

tad pēc pārējām pazīmēm Gaujas lībiešu apbedījumi ir

analoģiski Daugavas lībiešu apbedījumiem līdzenajos

kapulaukos. No lietiskā materiāla, kas datējams ar

11. gs. vidu, īpaši jāatzīmē bezripas māla trauki, lai

gan sastopama arī ripas keramika. Kā Gaujas rajonā,

tā arī pārējā Vidzemes rietumdaļā uzkalniņu, kas at-

tiektos uz 11. gs. vidu, vēl samērā maz. Daži no tiem

pētīti Krimulda (pie Tālēna un Liepenēm).

6. Nākamo uzkalniņu attīstības stadiju, ko visumā

var datēt ar 11. gs. otro pusi un 12. gs. sākumu, veido

1,2—1,5 m augsti uzbērumi. Kapa bedre tajos vēl labi

izsekojama, bet bieži vien tā ir sekla (0,1 —0,2 m). Šī

laika uzkalniņi atšķiras ar ļoti bagātu kapu inventāru,

it īpaši ar dārgiem ieročiem. Lielākā daļa zobenu un

daļa šķēpu uzgaļu izrotāti ar sudrabu un zeltu. Uz šo



17

periodu attiecas arī ar sudrabu inkrustetie kaujas cirvji

un zobena maksts sudraba uzgaļi. Parādās Gaujas
lībiešiem raksturīgākie vienasmens zobeni, kā arī bron-

zas vai sudraba pakavsaktas ar griezuma rombveida

loku un skaldņotiem galiem. Uz bruņurupuča saktām

un važturiem arvien biežāk sāk parādīties augu orna-

ments (palmete).

7. Pēdējai uzkalniņu attīstības stadijai, ko var datēt

ar 12. gs. vidu un otro pusi, raksturīgi uzkalniņi, kuru

augstums sasniedz 2 m un pat vairāk. Mirušais dažreiz

guldīts tieši virs zemes vai pat uz neliela paaugstinā-

juma. Akmeņi pie apbedījumiem sastopami reti, sama-

zinās ieroču skaits tajos. Sieviešu apbedījumi jopro-

jām bagāti ar rotaslietām. Krusu važiņas izdalās ar

daudzveidīgiem piekariņiem. Uz bruņurupuča saktām

un važturiem pārsvara arī palmetes ornaments. Uz šo

laiku attiecas arī vairāki Daugavas lībiešu uzkalniņi,
to skaitā uzkalniņš Ikšķiles Kabelēs.

8. Tādejādi uzkalniņu kapi parādās kā līdzenajiem

kapulaukiem paralēla parādība laika posmā, kad lībiešu

kultūra jau sasniedza ievērojamu attīstību. Mirušo

orientācija, skaitliska attiecība starp skeletkapiem un

ugunskapiem, kapu inventāra sastāvs un izvietojums
abu tipu kapulaukos (uzkalniņu un līdzenajos) paliek
visumā vienāds.

9. Uzkalniņu kapulauku parādīšanās Gaujas lībiešu

teritorijā ir galvenokārt vietējo apbedīšanas tradīciju
attīstības rezultāts. Tomēr jāatzīmē, ka Vidzemes uz-

kalniņu kapulaukiem līdzīgi zināmi ari Kurzemes zie-

meļdaļā, it īpaši Abavas baseinā. Bet, spriežot pēc sa-

mēra nabadzīgā kapu inventāra, tie attiecas uz daudz

agrāku laiku — uz 10. gs. un 11. gs. sākumu. Tai laika,

kad Vidzemes rietumdaļā parādās uzkalniņi, Kurzeme

valdošie jau kļuvuši līdzenie kapulauki. Kapulauku kon-

centrācija Gaujas lībiešu ekonomiskajos un politiskajos
centros, kā arī atrastā kapu inventāra raksturs liecina,

ka apskatāmajos kapulaukos pārsvarā guldīti turīgie

iedzīvotāji. Sos kapus zināmā mērā var salīdzināt ar

krievu karadraudžu locekļu apbedījumiem.
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Ē. Mugurevičs

KAPU VEIDI KURZEMĒ

AGRĀ FEODĀLISMA PERIODĀ

1. Agrā feodālisma periodā Kurzeme no pārējiem

Latvijas novadiem atšķīrās ar apbedījumu veidu vislie-

lāko variāciju. Te konstatējami līdzenie skeletkapi un

ugunskapi (sārta paliekas gan ierokot zemē, gan no-

gremdējot ūdenī), uzkalniņi ar individuāliem skelet-

kapiem un ugunskapiem, kā arī apbedījumi akmens

krāvumu kapos. Šī kapu lielā dažādība lielā mērā iz-

skaidrojama ar to, ka Latvijas teritorijas rietumdaļā

jau iepriekšējā periodā gadsimtiem ilgi saskārās dažā-

das etniski atšķirīgas cilšu grupas.

2. Līdzenie skeletkapi (m. ē. 10.—11. gs.) būtībā ir

iepriekšējā perioda apbedījuma tradīciju turpinājums,
tikai tagad kapu orientācijā vērojama lielāka regulari-
tāte. Bunkas muižā apbedītie guldīti 1 —1,3 m dziļās
bedrēs ZA—DR un ZR—DA virzienā. Latvijas teritori-

jas rietumdaļa maz ir tādu kapulauku, kur būtu tikai

skeletkapi (Bārta, Medze, Durbes Dikuļi). Lielāks ir

to objektu skaits, kur blakus agrākajiem skeletkapiern
konstatēti arī ugunskapi (Bunka, Durbe, Rāva,

Priekule, Kalēti, Tāši, Embūte, Laža, Kazdanga, Ru-

cava, Cīrava). Šo kapu izplatības areāls ziemeļu vir-

zienā nesniedzas tālāk par Tebras upes baseinu, bet

austrumu virzienā — par Ventu (aptuveni pašreizēja
Liepājas raj. robežās). Lietuvas PSR teritorijas ziemeļ-
rietumu daļā, kur ir skeletkapu kultūras centrs, kapi

raksturojas ar lielāku regularitāti (parasti tiem ir

ZR—DA orientācija). Te šie kapulauki pētīti ļoti plaši,
atsevišķās vietās atsedzot vairākus simtus apbedījumu.
Konstatēts, ka lūzuma periods apbedījuma paražās ir

10. gs., kad skeletkapus pakāpeniski nomaina uguns-

kapi. Apmēram 40 Rietumlietuvas kapulaukos, kurus

varētu uzskatīt par kursiskiem, ar 11. gs. jauni skelet-

kapi nerodas, bet palielinās ugunskapu skaits.

3. Visbiežāk sastopamais agrā feodālisma perioda
kapulauku veids Kurzemē ir ugunskapi. Arheoloģiskajos
izrakumos iegūts materiāls no apm. 130 atsevišķiem
šādiem apbedījumiem. Ugunskapu izplatības areāls
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Kurzemē pilnībā ietver Ventas vidusteces baseinu, aust-

rumu virzienā sasniedzot Saldus pilsētu un ziemeļaust-
rumos ietverot Imulas—Amulas baseinu, bet ziemeļu
virzienā ugunskapi šaurā joslā aiziet līdz Dundagai.
Var izšķirt vairākus ugunskapu tipus, sākot no maziem

I—41 —4 m 2 individuāliem apbedījumiem un beidzot ar

lieliem kolektīviem apbedījumiem, kas reizēm aizņem
10 m 2un vēl lielāku platību. Gandrīz visus ugunskapus
apvieno kopējas iezīmes. Zem 0,1 —0,2 m biezas zemes

virskārtas tajos parādās tumšāks, ogļains slānis, kur

sastop bronzas un dzelzs senlietu fragmentus, māla

trauku lauskas, bieži arī kalcinētus cilvēku kaulus.

Dziļāk izdalās atsevišķas apbedījumu vietas — apaļī-
gas, četrstūrainas vai gareni ovālas kapa bedres ar

ugunskapiem raksturīgo inventāru. Visbiežāk sastopa-

mas 2—3 m 2 lielas kapa bedres ar DR—ZA vai D—Z

orientāciju, gar kuršu teritorijas austrumu robežu sastop
kapulaukus, kur dominē ZR—DA orientācija (Pūres
Zviedri, Aizviķu Tiltiņi). Kapa bedres dziļums visbiežāk

ir 50—70 cm, tomēr sastop arī pavisam seklas,
20—30 cm dziļas, kā arī bedres, kuru dziļums pārsniedz
1 m. Mirušie sadedzināti gan uz vietas, gan — bie-
žāk — arī ārpus kapa bedres.

Konstatējama arī apbedīšanas tradīcija, kas prasīja,
lai kapu piedevas tiktu salauztas un sadedzinātas un

tad iemestas ūdenī. Kuršu zemē šāda veida atradumi

konstatēti vairākās vietās, tomēr visplašāk apzināta un

izpētīta atradumu vieta ir Vilkumuižas ezers Talsos. No

šī ezera dažādā laikā izcelts ap 3000 senlietu, kas pēc
izskata pilnīgi atgādina ugunskapu senlietas.

14.-15. gs. ugunskapi Kurzemē pakāpeniski izzūd,
to vieta izplatoties skeletkapiem ar DR—ZA orientāciju.
Apskatāmajā teritorijā zināmas vismaz kādas 10 vie-

tas, kur vienā un tai pašā kapulaukā konstatējami
ugunskapi un tiem sekojoši skeletkapi. Zīmīgi, ka šie

kapulauki uzieti tikai teritorijas ziemeļu daļā, kur to

izplatības areāls aptuveni sakrīt ar vēlāko ugunskapu
izplatības apgabalu, kas ir ārpus 10.—11. gs. skelet-

kapu izplatības robežām.

4. Apbedījumi uzkalniņos grupējas Abavas vidus-

teces apgabalā. Uzkalniņi, kas uzmesti no smilts, ir
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0,5—2,0 m augsti, s—lß5—18 m diametrā. Tie koncentrēti

gan lielās grupās (Sabiles Krievu kapi — 110 uzkal-

niņu), gan arī grupās, kur uzkalniņu skaits tikko pār-
sniedz 10 (Tojāti). Šajos uzkalniņos zem augsnes kār-

tas konstatēts pelēcīgs, ar pelniem un oglēm piesātināts
zemes slānis, parasti līdz 7 cm biezs (reizēm arī bie-

zāks), zem tā — tīra smilts, bet pamatzemes līmenī vai

mazliet ierakts — viens apbedījums (Z—D vai ZA—DR

orientācija), retāk ugunskaps (ZR—DA orientācija).
Šie uzkalniņi visbiežāk datējami ar 10. gs. un 11. gs.

sākumu un piešķirami lībiešiem. Tojātu uzkalniņos

sastop arī 13.—14. gs. pēcapbedījumus. Pēc formas

līdzīgi uzkalniņi 11.—13. gs. konstatējami Gaujas un

Daugavas baseinos.

Atšķirīgi ir uzkalniņi, kas veidoti no akmeņiem (Vai-,
gale). Parasti tie ir tikai 0,5 m augsti, ar 3—7 m dia-

metru. Hronoloģija un etniskā piederība šiem uzkalni-

ņiem, par cik tie maz pētīti, neskaidra.

5. Akmens krāvumu kapi, kas kā apbedījuma veids

raksturīgi Ziemejkurzemei iepriekšējā periodā, apska-

tāmajā laika posmā sāk izzust. Kandavas Reinas ir pa-

gaidām vienīgais šā tipa piemineklis, kur apbedīšana

norisinājusies no m. ē. sākuma līdz pat 13. gs. Krāvums

sastāv no sīkiem akmeņiem, kas virsū ir lielāki. Starp

akmeņiem līdz 0,8 m dziļumam ogļainā zemē bez sen-

lietām atrasti arī cilvēku un dzīvnieku kauli. Blakus

dažādu periodu ugunskapiem, šķiet, bijuši arī skeletkapi.

6. Ziemeļkurzemē ir vēl kāda līdzeno skeletkapu
grupa (Tukums, Lībagi, Grenči, Talsi v. c), kuras iz-

platības areāls ir Ziemeļaustrumkurzeme (aptuveni paš-
reizējie Tukuma un Talsu raj.). Atšķirībā no 14.—15. gs.

skeletkapiem, kas ir viena kapulauka ugunskapu pēc-
apbedījumi, šie kapi parādās ar 11. gs. un grūti sais-

tāmi ar iepriekšējā perioda līdzīga tipa kapiem. Pēc

12./13. gs. šiem kapiem viena kapulauka robežās nav

pēcapbedījumu. 11.—12. gs. skeletkapos, kas piešķirami

lībiešiem, vīriešu apbedījumos ir ZA—DR orientācija

(sieviešu un bērnu kapos orientācija nenoteikta).

7. Ar 12. gs. Ziemeļkurzemē diezgan plašā teritorija

(Dundaga, Padure, Piltene v. c.) parādās vēl kāds ske-

letkapu veids, kas austrumu virzienā aizsniedz pat Dau-
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gavas lejasteces apgabalu (Rīga). Visumā šie kapi ir

ar diezgan nenoteiktu orientāciju (Dundaga DR—ZA,

ZR—DA, Rīgā R—A). Tie vairāk raksturīgi 13.—14. gs.

un izdalās ar savām kursiskas formas rotaslietām. Pa-

gaidām nav novērots, ka šie kapi būtu pēcapbedījumi
ugunskapos, lai gan šo skeletkapu areāls visumā sakrīt

ar vēlāko ugunskapu izplatības areālu, kas ir ārpus
10.—11. gs. kuršu skeletkapu izplatības robežām. Tāpēc
šie apbedījumi piešķirami tiem etniski jauktajiem iedzī-

votajiem, kas radušies kuršu un lībiešu saskares rezul-

tātā.

8. Atšķirīgo 10.—12. gs. kapulauku izplatības areālu

salīdzināšana, tos konfrontējot ar rakstīto avotu un

valodniecības materiālu, liecina, ka apskatāmajā pe-

riodā norisinājušies intensīvi sociālekonomiskie un et-

niskie procesi. To sekas visumā bija kuršu pārvietoša-
nas ziemeļu virzienā, kuršu un lībiešu pastiprināta sa-

jaukšanās, kā arī daļas Kurzemes iedzīvotāju pārcel-
šanās uz Daugavas un Gaujas baseinu.

J. Graudonis

DOLES ĶIVUTKALNA

ARHEOLOĢISKO IZRAKUMU REZULTĀTI

Rīgas HES celtniecības zonā no 1966. g. 28. aprīja
līdz 18. novembrim un no 1967. g. 24. aprīja līdz 20. au-

gustam (no 21. jūlija līdz 20. augustam ekspedīciju va-

dīja J. Daiga) Latvijas PSR ZA Vēstures institūta eks-

pedīcija izpētīja Ķivutkalna arheoloģisko kompleksu,
kas atrodas Rīgas raj. Katlakalna c. pad. teritorijā
Doles salas vidusdaļā senās Daugavas un tās attekas

norobežotā zemesmēlē. Izpētot 2276 m 2 lielu platību,
noskaidrojās, ka senatnē ūdeņu ieskautajā smiltājā
bijusi mirušo apglabāšanas vieta, bet vēlāk tur iekār-

tota nocietināta apmetne.
1. Nocietinātās apmetnes izrakumos izsekoja

apmetnes plānojumam un apbūvei. Tās teritorijā izdalī-

jās ap 650—700 m 2 liels apdzīvotais plakums, ko ap-
ņēma 7—lo m plata nocietinājumu josla.

Intensīvi apdzīvota plakuma 1,6—3,0 m biezajā mītņu
zemē varēja izšķirt divus slāņus. Augšējais, melnās
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krāsas slānis bija bagāts ar atradumiem, īpaši rakstu-

rīgi tam bronzas apstrādes piederumi (tīģeļi, lejam-
formas). Apakšējā, brūnganajā slānī atradumu maz,

tam raksturīgas organiskās atliekas (zivju zvīņas,
kauli). Pāreja no viena slāņa otrā bija pakāpeniska, tā-

pēc jāpieņem, ka apmetne apdzīvota nepārtraukti. Darba

gaitā atrastās ap 2700 senlietu, 38 000 māla trauku

lausku (vairāk nekā 70% — švīkātās, bez tam arī

gludās, nedaudz lausku ir ar tekstilo un auklas iespie-
dumu utt.), degušie labības graudi, dzīvnieku kauli v. c.

materiāli rāda, ka apmetne apdzīvota kopš I g. t. p.m. ē.

pirmās puses gandrīz līdz mūsu ēras sākumam. Daļa
iegūto senlietu līdzīgas jau agrāk I g. t. p. m. ē. piemi-
nekļos atrastajām, bet vairākas akmens (vāles galvas),
kaula (bultu un šķēpu gali, rotadatas), raga (cirvji,
rokturi), dzintara (pogas, piekariņi), bronzas (rot-
adatas, kakla gredzeni, sakta) un māla (lejamformas
un tīģeļi) priekšmetu formas Latvijas arheoloģiskajā
materiālā konstatējamas pirmo reizi. Tas pats sakāms

arī par diviem izrakumos iegūtajiem bronzas priekšmetu
depozītiem (viens — ziedojums, otrs — noglabājums
briesmu brīdī).

Daudzo ugunsgrēku un pārbūvju dēļ vāji saglabā-
jušās celtniecības paliekas tomēr rāda, ka četrstūrainās

vai iegarenās virszemes vai nedaudz iedziļinātās ēkas

bijušas 2,5—4,5x4—6 m lielas. Vismaz daļa to celtas

stabu konstrukcijās. Apkurei, bronzas kausēšanai un,

šķiet, arī māla trauku apdedzināšanai izmantoti atklāti

pavardi. To vietas norādīja pelnu slāņi, sīkāku akmeņu

grupas, atradumu un saimniecības atlieku koncentrā-

cija. Celtnes atradušās visapkārt plakumam 5—7 m

platā joslā cieši gar aizsargvalni, bet plakuma vidus-

daļā bijis ap 400—450 m 2 liels neapbūvēts laukums —

pagalms (kurā gan bijušas arī dažas celtņu vietas).
Atradumu raksturs un izvietojums sniedz zināmus

norādījumus par darba dalījumu starp apmetnes iedzī-

votājiem: raga un kaula apstrāde plašāk konstatējama
vienas celtnes vietā, atsevišķi pavardi izceļas ar bron-

zas apstrādes liecībām, atsevišķu celtņu vietas ievēro-

jamas ar graudu (graudberžu) atradumiem. Par apmet-

nes ziemeļrietumu stūrī konstatētajiem pavardiem, ap

kuriem atradās līdz 1,0 m un pat biezāks pelnu slānis,
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var domāt, ka tur bijusi senā podnieku darba vieta.

Dienvidrietumu daļā konstatēja no pārējām apmetnes
celtnēm krasi atšķirīgu celtņu vietas, kuras var uzskatīt

par kulta vietu.

Nocietinājumu būvē izšķirami četri posmi. Agrāko

nocietinājumu vietu norādīja stabu bedres (0,28—0,50 m

diametrā, 0,70—1,30 m dziļumā), kas apmetnes ziemeļu

un rietumu malā grupējās divās, dienvidu malā — trīs,

bet austrumu malā — pat četrās paralēlās rindās

(bedres 0,80—1,20 m, rindas 1,40—2,00 m attālumā

cita no citas). Otrajā posmā apmetne bijusi nocietināta,

uzceļot ap to 2,00—2,50 m platu un vismaz 1,20 m

augstu zemes valni, kam pamatā sakrautas divas para-

lēlas akmeņu rindas, bet virsma nostiprināta ar māla

klājumu. Trešajā posmā ar māla klājumiem, koku klās-

tiem un uzbērtām smiltīm, šīs konstrukcijas nostiprinot

ar stabiem, mākslīgi paaugstināta un pastāvināta smilšu

paugura lēzenā ziemeļu nogāze. Tad celts jauns ap-
metnes aizsargvalnis, kas bijis 5—6 m plats un ne

mazāk par 3 m augsts. Vaļņa kodolā konstatēja kame-

ras (dienvidu un austrumu malā — pat divās rindās),
kas celtas no kokiem un māliem un pildītas ar smiltīm

un koku kārtām. Pāri kamerām veidotā vaļņa smilšu

uzbēruma ārējā nogāze līdz 1,70 m augstumam no-

krauta ar akmeņiem, bet visa virsma un ārējā nogāze
noklāta ar māliem. Ceturtajā posmā dienvidu un aust-

rumu, bet daļēji arī rietumu malā valnis ar papildu
zemes uzbērumu pavirzīts par 2—3 m uz āru. Nocieti-

nājumu sistēmas izbūves otrā posma ieejas vietu kon-

statēja apmetnes ziemeļaustrumu stūrī, vēlāko posmu —

grūtāk sasniedzamā ziemeļrietumu stūrī. Nocietinā-

jumu sistēma celta no pievesta materiāla (neizman-

tojot šim nolūkam kultūras slāni), un tajā nav atra-

dumu atsevišķu celtniecības posmu datēšanai.

Apdzīvotības laika sākumā apmetnes iedzīvotāju pār-
tikas sagādē liela nozīme bijusi zvejniecībai, uzturā

lietotas arī upes gliemenes. Vēlāk galvenās saimnie-

cības nozares bijušas lopkopība un zemkopība (galveno-
kārt mieži, arī kvieši, prosa v. c), kaut piekopta arī

medniecība un zvejniecība. Konstatējama vietējo mate-

riālu — akmens, kaula un raga, arī maiņas ceļā iegūtā
dzintara un jo sevišķi plaša bronzas apstrāde.
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Atradumu raksturs un celtniecības tradīcijas liecina,
ka Ķivutkalns pieder baltu apdzīvoto pieminekļu grupai.

Arheoloģisko izrakumu materiāli parāda Ķivutkalna
nocietināto apmetni kā ievērojamu maiņas centru un

nozīmīgu ievestās bronzas v. c. materiālu apstrādes
vietu Daugavas lejasteces apgabalā I g. t. p. m. ē. Maz

jauktajā kultūras slānī lielākā daudzumā iegūtās sen-

lietas un keramika dod pamatu līdz šim maz pētīto
bronzas un agrā dzelzslaikmeta akmens, kaula un raga

senlietu, tāpat keramikas tipoloģiskam un hronoloģis-
kām studijām. legūtie materiāli sevišķi nozīmīgi zem-

kopības, krāsaino metālu apstrādes, dzīvesvietu plāno-

juma un celtniecības vēstures pētīšanai.
2. Kapulaukā, ko atklāja zem nocietinātas ap-

metnes kultūras slāņa, izpētīja 228 skeletkapus C/3 no

tiem - bērnu) un 20 ugunskapus. Apbedījumu skaits

kapulaukā bijis lielāks, jo daudzās vietās atrada kaulus,

pēc kuriem tomēr sapostīto apbedījumu skaitu nosacīt

nevarēja.
Četrstūrainās vai ovālās kapu bedres ar gaiši dzel-

tenu smilšu pildījumu ļoti spilgti iezīmējās, noņemot

0,10—0,15 m biezu brūngani pelēkās pirmatnējas
augsnes kārtu. Skeletkapi atklājās 0,20 —1,20 m dziļas

pamatzemē ADA—RZR virzienā ieraktās dažāda lie-

luma bedrēs. Mirušie tajās bija apglabāti bluķu zārkos,

noguldot tos ADA—RZR, retāk pretējā virzienā. Pēc

ļoti labi saglabājušamies skeletiem varēja konstatēt, ka

apbedītie zārkos likti uz muguras izstiepti, bet dažkārt

arī saliektā stāvoklī, daži no tiem bijuši sasieti.

Kapu bedrēs atrada pa vienam vai vairākiem zār-

kiem vienā vai abos galos vai arī sānos noliktus akme-

ņus. Viena kapa ar akmeņiem bija izlikta bedres apak-

šējā daļa, citā — visas sienas 0,50 —0,60 m augstuma,
bet vienā sienas 0,50 —0,55 m augstumā bija nostiprinā-
tas ar 0,07 m biezu mālu klājumu. Tikai viena kapa
mirušais (bērns) bija guldīts akmeņu šķirstā, bet vai-

rāki apbedījumi bija pārklāti ar māliem. Daļa akmeņu

kapu bedrēs likta bluķa zārku atbalstam, daļa to sais-

tāma ar apbedīšanas tradīciju īpatnībām.
Dažādas piedevas atrada 53 skeletkapos. Tas ir ap-

ģērbu saspraušanai lietotas kaula rotadatas, dzintara

piekariņi un krelles, vienā kapā — māla podiņš, citā —
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akmens urbuma tapiņa, bet vairākos kapos — dzīv-

nieku kauli, t. i., līdzdotā ēdiena paliekas.

Ugunskapi bija hronoloģiski vēlāki; tos ierokot, vai-

rākos gadījumos pārrakti skeletkapi. Daļa ugunskapu

atklājas pēc lieluma, dziļuma un orientācijas skeletkapu
bedrēm līdzīgās kapu bedrēs. Šais gadījumos kalcinētie

kauli bija sabērti zārkos, dažkārt pat saglabājot to

anatomisko kārtību. Pārējos ugunskapos kalcinētie kauli

bija sabērti vienkāršās apaļās vai ovālās līdz 0,60 m

dziļās bedrītēs 0,30—0,60 m diametrā. Šāda ugunskapu
variācija norāda, ka kapulauka izmantošanas laikā no-

tikusi pāreja no skeletkapiem uz mirušo sadedzināšanu.

Nelielais ugunskapu skaits, tāpat to atrašanās dažādās

kapulauka vietās, liecina, ka jaunā apbedīšanas tradī-

cija piekopta vēl maz. Ugunskapu (8 apbedījumos) pie-
devās atrada kaula īlenu, rotadatas, dzīvnieku zobu un

dzintara piekariņus.

Ķivutkalna kapulauka apbedījumiem ir zināma līdzība

ar Lielupes baseinā un Daugavas kreisajā krastā pētī-

tajiem līdzenajiem kapulaukiem, tāpat ar Lankišku

kapulauku Nemunas augšteces apgabalā. Pēc apbedī-

jumu un kapu piedevu rakstura šo kapulauku var attie-

cināt uz bronzas laikmeta vidu. Tajā iegūtas jaunas

ziņas par šī perioda cilvēku dzīves apstākļiem un fizis-

ko tipu, par apbedīšanas paražām. Antropoloģiskais
materiāls ir izcili nozīmīgs baltu tautu etniskās vēstures

pētīšanā.'

V. Aņisimova

PAR SKOLĒNU IEPAZĪSTINĀŠANAS METODĒM

AR JAUNĀKAJIEM ARHEOLOGU ATKLĀJUMIEM

1. Sākot ar 1965./66. mācību gadu, Latvijas PSR

skolās vēstures mācīšanā notiek pāreja uz jaunajām
mācību programmām. Tās sastādītas saskaņā ar mūs-

dienu vēstures zinātnes sasniegumiem un ideoloģiskā
darba uzdevumiem.

2. Jaunajās programmās novērsti divi koncentri, kas

pastāvēja līdzšinējās programmās PSRS vēstures mā-

cīšanā. Ar šo divu koncentru likvidēšanu radīti labvēlīgi
apstākļi mūsu tēvzemes vēstures dziļākai apguvei.
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3. Latvijas PSR skolās ciešā saistībā ar PSRS vēs-

turi, sākot ar VII klasi, tiek mācīta Latvijas PSR vēs-

ture. Mācot Latvijas PSR vēsturē tematus «Pirmatnējās
kopienas iekārta Latvijas PSR teritorijā», «Feodālisma

izcelšanās Latvijas teritorijā» v. c, skolēni tiek iepazīs-
tināti ar arheoloģiskajiem materiāliem, tai skaitā arī

ar arheologu jaunākajiem atklājumiem.
4. Līdz šim laikam pedagoģisko institūtu mācību plā-

nos vēl nav uzņemta arheoloģija kā atsevišķs priekš-
mets. Tā rezultātā liela daļa skolotāju vāji orientējas
konkrētajā vēstures materiālā par pirmatnējo kopienu.
Stāstot par arheoloģiskajiem pētījumiem, skolotājs bieži

viens pats nespēj tos skaidri stādīt sev priekšā, bet,

runājot par senajiem darba rīkiem, viņam daudzos gadī-
jumos pašam ir neskaidrs, kādi tie izskatījās.

5. Lai aizpildītu šos robus vēstures skolotāju zinā-

šanās, skolotāji par arheoloģiju, kā arī par jaunāka-

jiem arheoloģiskajiem izrakumiem Latvijas PSR teri-

torijā gūst informāciju:

a) kvalifikācijas celšanas kursos, kur sistemātiski

tiek lasītas lekcijas par šiem tematiem;

b) ekskursijās uz izrakumu vietām, kā arī, piedaloties

arheoloģiskajās ekspedīcijās;
c) pedagoģiskajā presē («Skolotāju Avīzē», žurnālā

«Ģimene un Skola»), kur tiek publicēti arī jaunāko

arheoloģisko pētījumu rezultāti;

d) speciālajā literatūrā (krājumos «Arheoloģija un

etnogrāfija» v. c).
6. Izmantojot šo informāciju, daudzi skolotāji lieto

dažādas metodes, lai iepazīstinātu skolēnus ar jaunāka-
jiem arheoloģiskajiem pētījumiem Latvijas PSR teri-

torijā:

a) savu stāstījumu par attiecīgu jautājumu papildina
ar ziņām par jaunākajiem pētījumiem (piemēram, stās-

tot par pilskalniem, informē skolēnus par interesanta-

jiem izrakumiem Daugmales pilskalnā);
b) organizē skolēnu ekskursijas uz arheoloģiskajiem

pieminekļiem, kur notiek izrakumi;

c) organizē skolēnu piedalīšanos arheoloģiskajos iz-

rakumos.

7. Nozīmīgu darbu skolēnu iepazīstināšanā ar jaunā-
kajiem arheologu atklājumiem, sākot ar 1966. g., veic
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Rīgas televīzijas studijas mācību raidījumu redakcija,
organizēdama dažāda tipa raidījumus par šo tematu

(pārraide no Latvijas PSR Vēstures muzeja «No

akmens kapļa līdz dzelzs lemesim», raidījums no studi-

jas «Kokneses vēstures lappuses», televīzijas mācību

filma «Zeme stāsta» par arheoloģiskajiem izrakumiem

Rīgas HES celtniecības zonā).

8. Veiktie pētījumi, nosakot skolēnu zināšanu līmeni

par Latvijas PSR vēstures senāko periodu, liecina, ka,
iepazīstinot audzēkņus ar konkrētajiem arheoloģiska-
jiem materiāliem, skolotājs sistematizē un padziļina
viņu zināšanas par pirmatnējās sabiedrības galvena-
jiem posmiem un iezīmēm, reliģiskajiem priekšstatiem,
šķiru un valsts izcelšanos, sabiedrības progresīvo pāreju
no pirmatnējās kopienas uz feodālismu Latvijas PSR

teritorijā. Tas dod skolēniem iespēju zinātniski izprast
pirmskomunisma sabiedriski ekonomisko formāciju, to

skaitā arī pirmatnējās kopienas iekārtas un feodālisma,
rašanos, attīstību un bojā eju.

9. Pētījumi par dažu televīzijas pārraižu iedarbību uz

skolēniem liecina, ka tās izraisījušas skolēnos interesi

ne tikai par arheoloģiju, bet arī par sava novada

senāko vēsturi, bet tas ir viens no svarīgākajiem priekš-
noteikumiem sekmīgam un zinātniski nozīmīgam no-

vadpētniecības darbam, padomju patriotisma jūtu
audzināšanai.

10. Tomēr jāsaka, ka pašlaik arheoloģiskā materiāla

izmantošanai skolās nav vēl masveida rakstura. Skolo-

tāju liela daļa šajā jomā neveic nekādu darbu. Skolēnu

iepazīstināšanai ar arheoloģiskajiem atklājumiem gal-
venokārt tiek izmantotas pasīvā darba metodes.

11. Lai iepazīstinātu ar jaunākajiem arheoloģiska-
jiem izrakumiem Latvijas PSR arvien plašākas skolēnu

masas, būtu nepieciešams veikt vairākus pasākumus:
a) izdot sēriju populārzinātnisku darbu par jaunā-

kajiem arheoloģiskajiem pētījumiem republikā;
b) panākt skolotāju vēl aktīvāku piedalīšanos arheo-

loģiskajos izrakumos, kas dotu iespēju celt viņu kvali-
fikāciju šaja jomā;

c) republikas arheologiem pastiprināt jaunāko arheo-
loģisko pētījumu propagandu (presē, lekcijās vēstures

skolotāju metodiskajās apvienības v. c);
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d) dažādot darba metodes skolēnu iepazīstināšana

ar jaunākajiem arheoloģiskajiem atklājumiem;

c) regulāri rīkot to skolēnu zinātniskās konferences,

kuri piedalījušies Latvijas PSR ZA Vēstures institūta

vadītajos izrakumos;

f) atsevišķiem republikas arheologiem uzņemties
dažu skolu arheoloģijas pulciņu vadību.

Z. Apala

DAŽAS NOZĪMĪGĀKĀS ARHEOLOĢISKĀ

MATERIĀLA KONSERVĒŠANAS METODES

1. Sakarā ar arheoloģisko izrakumu intensīvo gaitu
Latvijas PSR ZA Vēstures institūtā uzkrājies ievēro-

jams arheoloģisko priekšmetu skaits — tuvu pie 70 000

vienībām. Starp tām ir dzelzs, bronzas, sudraba, svina,

alvas, dzintara, kaula, koka, ādas v. c. materiālu visda-

žādāko formu un nozīmes senlietas. Vairumā gadījumu
senie priekšmeti ir bojāti un ar laiku bojājas vēl vairāk.

Tādēļ senlietu konservēšana saistās ar vairākām gan
tehniska, gan estētiska rakstura grūtībām. Jācenšas ne

vien atjaunot priekšmetu sākotnējo izskatu, bet arī pa-

sargāt tos no tālākas bojāšanās, jo šie priekšmeti kā

mākslas un tehnikas attīstības vēstures dokumenti

jāsaglabā nākamībai.

2. Atsevišķu senlietu grupu sastāda metāla priekš-
meti. Gandrīz visi tie pakļauti korozijai, t. i., metālisko

īpašību zaudēšanai, kam seko mineralizēto uzslāņo-

jumu veidošanās uz priekšmeta virsmas. Zinātne koro-

ziju izskaidro kā ķīmisku jeb elektroķīmisku procesu,

ko vispārējos vilcienos var raksturot šādi: metālu struk-

tūras ķīmiskās nevienveidības dēļ dažādās vietās ir

dažādi elektrodu potenciāli; saskaroties ar elektrolītu

(piemēram, ar augsnes mitrumu, sāļiem v.c), šādās

vietās izveidojas daudzi jo daudzi mikroskopiski gal-
vaniskie elementi, kam metāls kalpo par anodu, bet

katods ir, piemēram, netīrumi vai metāla sakausējuma
struktūras sastāvdaļas (vara un alvas savienojumi);
tālāk starp anodu un katodu rodas galvaniskie punkti,
kas ir elektroķīmiska procesa ierosinātāji, un rezultātā

notiek anoda, t. i., metāla, sairšana, kas saistās ar
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dažādu minerālu savienojumu izveidošanos. Sākotnēji

korozija izplatās metāla virspusē, bet vēlāk skar arī tā

dziļākos slāņus.
3. Metālu korozijas novēršanai lieto vairākas konser-

vēšanas metodes: ķīmisko, elektroķīmisko, elektrolītisko

un mehānisko. Tās neizslēdz cita citu un bieži tiek lieto-

tas apvienoti, tā dodot vislabākos rezultātus. Mehāniskā

tīrīšana, piemēram, ir jebkuras metodes obligāta pava-

done.

Ķīmiskajai attīrīšanai pakļaujas priekšmeti,
kam korozija skārusi tikai virsējo slāni, t. i., tādi, kam

«metāliskais kodols» spēcīgs. Taču, izvēloties ķīmisko
reaktīvu, jāievēro katra priekšmeta individuālās īpašī-
bas. Korozijas uzslāņojumu mīkstināšanai un šķīdināša-
nai lieto organisko skābju — citronskābes, skudrskābes

vai skābeņskābes — 5—10% šķīdumu, atsevišķos gadī-

jumos — sērskābes, sālsskābes vai fosforskābes vājus

šķīdumus. Priekšmetiem, ko klāj bieza uzslāņojumu

kārta, lieto 5—15% nātrija vai kālija sārma šķīdumus.
Metālu labvēlīgāk ietekmē elektroķīmiskā at-

tīrīšana, kuras standartpaņēmienā parasti lieto gra-

nulēto cinku, ta pulveri vai skaidiņas un nātrija sārmu.

Cinks te kalpo kā anods, pats priekšmets — kā katods,
bet elektrolīts ir nātrija sārma 5—15% šķīdums. Ja

korozijas uzslāņojumi satur arī kaļķa vai krīta veido-

jumus, tad kā elektrolīts iedarbīgāks ir 10% sērskābes

šķīdums. Elektroķīmiskās metodes galvenās priekšrocī-
bas — tā vienkārši un ērti lietojama, tai nav nepiecie-
šama speciāla aparatūra.

Elektrolītiskā metode no aparatūras vie-

dokļa ir sarežģītāka, jo prasa līdzstrāvā pārvērsto tīkla

maiņstrāvu pievadīt attiecīgi iekārtotai vannai. Kā elek-

trolītu atkal lieto nātrija sārma šķīdumu, kurā metāla

priekšmets kalpo par katodu, bet dzelzs plāksnītes vai

pati vanna (ja tā izgatavota no nerūsējošā tērauda) --

par anodu. Elektriskās strāvas ietekmē uz katoda iz-

dalās ūdeņradis, un tā rezultātā pamazām attīrās koro-

zijas uzslāņojumi, pie kam sabrūk arī sāļu savienojumi.
4. Metālu korozijas pārtraukšanai nepietiek tikai ar

ķīmisko reaktīvu lietošanu vien ~- vajadzīga mehā-

niskā apstrāde, kas atvieglo un ļauj pilnīgi veikt

korozijas produktu atdalīšanu. lecienītākās ir atbilsto-



30

šas cietības un smalkuma kaprona, stikla šķiedras,
misiņa vai tērauda sukas, ko var pievienot nelieliem

elektromotoriem. Mehāniskai attīrīšanai seko rūpīga
atsāļošana destilētā ūdenī, līdz hlora sāļu joni uzrāda

negatīvu reakciju. Tad priekšmetu var žāvēt un pār-
klāt ar mitrumu necaurlaidošu kārtiņu — polibutilmeta-
krilātu, polivinilbutirālu, šellaku, caponlaku, parafīnu,
vasku, līmi BF-2,4 v. c. Šādi apstrādātām senlietām

korozijas atjaunošanās muzeju glabāšanas apstākļos
vērojama visai reti, ja vien priekšmetam pēc iespējas

rūpīgi atdalīti sāļi un tas pārklāts ar izturīgu aizsarg-
laku.

5. Kaula senlietas, gluži ka jebkuru porainas struk-

tūras materiālu, konservē, piesūcinot ar bezkrā-

sainu sintētisko sveķu (polibutilmetakrilāta, polivinila-
cetāta vai polietilēnglikola) šķīdumiem. Lai šķīdums
iesūktos dziļāk un ātrāk, ieteicams lietot vakuumu. Lat-

vijas PSR ZA Vēstures institūta laboratorijā šim nolū-

kam izmanto vakuuma sūkni BH 461m, eksikatoru un

īpašu stikla kameru liela izmēra priekšmetu ievieto-

šanai. Piesūcināšanai lieto 2—5% akrilāta šķīdumu
ksilolā vai toluolā.

6. Nopietna problēma ir slapjā koka konservēšana,

kurš iegūts izrakumos. Pastāv daudzi materiāli un me-

todes, taču neviena no tām nav devusi vajadzīgo rezul-

tātu, īsi par metodēm, ko lietojam mūsu apstākļos:
koka uzglabāšana ūdenī (pie kam periodiski
jāmaina ūdens un jāpievieno antiseptiskas vielas);

palēninātā žāvēšana, ko lieto liela izmēra vai

īpaši stipru (kadiķa sakņu v. c.) koka priekšmetu sa-

glabāšanai; ūdens aizvietošana ar tajā

šķīstošām cietām vielām. Pēdējā metode

balstās uz principa — aizvietot koksnē esošo ūdeni ar

vielām, kas spēj saglabāt priekšmeta formu un apjomu.

Ilgu laiku konservēšanas praksē šim nolūkam lietoja
alauna šķīdumu; arī pašreiz alauns ir pietiekami laba

viela maza izmēra koka priekšmetu konservēšanai, ja

telpā, kur tos uzglabā, gaisa mitrums nepārsniedz 57%.

Pēdējā laikā koka apstrādāšanai ar labiem panākumiem
lieto polietilēnglikolu (sintētiskie daudzatomu spirti,
kas istabas temperatūrā veido cietu, vaskveidīgu vielu).
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Tam ir vairākas priekšrocības — tas viegli šķīst ūdenī

un vienmērīgi izplatās koksnē, pie kam vajadzības
gadījumā priekšmetu no tā var viegli atbrīvot.

7. Apstākļos, kad nevar nodrošināt materiālu sav-

laicīgu konservēšanu vai kad izrakumos tikko iegūtais

priekšmets sliktās saglabāšanās vai citu īpašību dēļ
rada bažas par tā transportēšanas un uzglabāšanas

iespējām, lieto tā saucamo iepriekšējo konser-

vēšanu. Šim nolūkam vajadzīgi polietilēna maisiņi,

silikāgelis, korozijas inhibitori un antiseptiskas vielas.

Slapjā koka priekšmetus iesaiņo maisiņos, kur ieliets

nedaudz ūdens, kam pievienots kaut vai 30% fenola

šķīdums spirtā; šādi priekšmetus var glabāt ilgu laiku.

Kaula priekšmetus tāpat ievieto cieši noslēgtos maisi-

ņos, kur gandrīz nemainīgie atmosfēras apstākļi neļauj
kaulam strauji žūt un pasargā to no plaisāšanas.
Dzelzs priekšmetus pēc iespējas rūpīgi izžāvē, iesaiņo

maisiņos, kur ievietota mitrumu uzsūcoša viela — sili-

kāgelis. Pēdējos gados šo priekšmetu konservēšanā ar-

vien plašāk sāk lietot korozijas inhibitorus. To lieto-

šana praksē vienkārša — izžāvētu, tīru dzelzs priekš-
metu ietin iepriekš ar attiecīgo inhibitoru piesūcinātā

papīrā. Izrakumos iegūto dzelzs priekšmetu aizsardzībai

ieteic inhibitoru NDA (dicikloheksilamīna nitrīts). letei-

cams abas metodes apvienot: dzelzs priekšmetu, kas

pārklāts ar NDA šķīdumu spirtā, ievieto maisiņā ar sili-

kāgeli.

A. Rasiņš, M. Tauriņa

KULTŪRAUGU UN NEZĀĻU VĒSTURE

LATVIJAS PSR TERITORIJĀ

NO 15. GS. PIRMS MŪSU ĒRAS

LĪDZ MŪSU ĒRAS 15. GS.

Latvijas PSR iegūtā arheoloģiskā materiāla līdzšinē-

jās botāniskās analīzes ļauj konstatēt šādus kultūraugu
audzēšanas periodu sākumus:

1) 20.-15. gs. p. m. ē. — mieži (Hordeum);
2) 5.—1. gs. p. m. ē. — divgraudu kvieši (Triticum

dicoccum), parasta sāre (Panicum miliaceum), sējas



32

zirņi (Pisum sativum), lauku pupas (Vicia faba), sējas
idra (Camelina sativa, kā eļļas augs), vējauzas (Avena
fatua) (kā vasarāju pavadonis, bet agrākā posmā, iespē-

jams, ari kā atsevišķa kultūra);

3) m. ē. 1.—5. gs. — parastie (mīkstie) kvieši

(Triticum aestivum);
4) 5.—9. gs. — lauka rāceņi (Brassica rapa);
5) 7.—9. gs. — sējas auzas {Avena sativa, sākuma

kā vasarāju pavadonis, kā patstāvīga kultūra droši tikai

ar 12. gs.), parastie rudzi (Secale cereale), kas ļoti ātri

kļūst par vienu no dominējošām kultūrām;

6) 9. gs. — parastie lini (Linam usitatissimum) (no-
teikti audzēti jau daudz senāk);

7) 11. gs. — parastās kaņepes (Cannabis sativa);
8) 12.—13. gs. — parastās lēcas (Lens culinaris) un

miega magone (Paver somniferum), abas niecīgā ap-
mērā.

Bez tam kā nejaušs importa materiāls niecīgā skaitā

konstatēti sējas rīsi (Oruza sativa) — 12. gs. materiālā

un Itālijas sarene (Setaria italica) — 13. gs. materiālā.

No miežiem biežāk audzēti divkanšu mieži.

Par senākajām Latvijas kultūraugu nezālēm uzska-

tāmas balandas (Chenopodium album), tūbainā sūrene

(Polugonum tomentosum) un baltā spulgotne (Melan-

dryum album), kuras līdz ar dažām citām retāk sasto-

pamām nezālēm konstatētas materiālā, kas attiecas uz

laiku pirms mūsu ēras. Sākotnēji šo nezāļu sugu sēklas

ir sīkas (šajā posmā sējmateriāla tīrīšanas procesi ne-

notiek) un sastopamas niecīgā skaitā. Ap m. ē. I g. t.

vidu kā masveida nezāles sāk parādīties ķeraiņu
madara (Calium aparine), parastais kokālis (Agro-
stemma githago) un tīteņu sūrene (Polugonum convol-

vulus). Pēc 10. gs. biežāk sastopami arī akļi (Galeopsis

sp.), gauri (Spergula sp.), parastā salātene (Lapsana

communis), rudzu lāčauza (Bromus secalinus), rudzu

smilga (Apera spica-venti) un dažas citas nezāles. Pēc

11.—13. gs. sējumos sāk biežāk parādīties daudzgadīgās
graudzāļu un citu dzimtu nezāļu sugas, kuras jāuzskata
par vairāk vai mazāk drošu trīslauku sistēmas pastāvē-
šanas rādītāju (Rasiņš, 1959). Nav izslēgts, ka par

viena un tā paša lauka atkārtotās lietošanas rādītāju
varētu uzskatīt arī baltās spulgotnes (Melandruum
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album) sēklu klātbūtni sējas materiālā, jo šī nezāle

var būt gan divgadīgs, gan arī daudzgadīgs augs.
Neražas gados, iespējams, uzturam izmantotas arī

baltās balandas sēklas, par ko varētu liecināt to sasto-

pamība lielākā skaitā Kokneses pilskalna 12. gs. mate-

riāla divos paraugos.

Pēc līdzšinējā materiāla senāko Latvijas lauksaim-

niecības vēsturi varētu iedalīt četros posmos.

Senākajā posmā, kas beidzās ap mūsu ēras

sakumu vai nedaudz vēlāk, dominējošā kultūra bija div-

graudu kvieši (Triticum dicoccum), kurus šajā laikā

neapšaubāmi sauca par pūriem; bez tam šajā posmā
audzēti arī mieži (Hordeum) un sāre (Panicum milia-

ceum). Nav izslēgts, ka senākā posma sākumā labība

novākta, nogriežot tikai vārpas, bet divgraudu kvieši

kulti piestā vai uz beržamiem akmeņiem, vai pat apde-
dzinot vārpas uguns liesmā. lespējams arī, ka div-

graudu kviešus šajā posmā patērēja galvenokārt put-
raimu vai miltu ēdienu veidā, bet maizes cepšanas
sākumi būtu vairāk saistāmi ar miežu īpatsvara pie-

augumu.
Laikā no m. ē. 1. līdz 5. gs. (iespējams, arī nedaudz

agrāk) Latvijā ar ģermāņu starpniecību līdz ar nosau-

kumu ieviesās parastie (mīkstie) kvieši (Triticum

aestivum), kuri jau I g. t. beigās pilnīgi izspieda div-

graudu kviešus.

Otrais posms sākās m. ē. I g. t. pirmajā pusē,

kad par dominējošu kultūru kļuva mieži. Trešais

posms iesākās apm. 8.—9. gs., kad par vadošu labī-

bas kultūru blakus miežiem kļuva no slāviem aizgūtie
ziemas rudzi. Līdz ar to ievērojami drošāka kļuva vie-

tējo iedzīvotāju uztura bāze (neražas gados bija izre-

dzes iegūt vai nu vasarāju, vai ziemāju ražu, turpretim
iepriekšējā laika posmā šādos gadījumos graudaugi

pilnīgi izkrita no uztura bilances).
Pirmo triju posmu laikā par vadošām jāuzskata

līdumu un atmatu zemkopības sistēmas.

Ceturtais posms sākās 14.—15. gs. un iezīmē-

jās ar nezāļu skaita strauju pieaugumu laukos, kam

par iemeslu bija pāreja uz trīslauku augu maiņas zem-

kopības sistēmu. Šādu pāreju visvairāk veicināja iedzī-

votāju skaita straujāks pieaugums un kūtsmēslu pastip-
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rināta lietošana lauku mēslošanai. Lauku mēslošanas

pirmsākumi ir saistāmi ar iespējām transportēt kūts-

mēslus, ar lopu skaita pieaugumu un ar iespējām izmi-

tināt tos ziemas periodā.

A. Alsupe

SĀKOTNĒJĀS TIPOLOĢIJAS NOZĪME LAUKU

AMATNIECĪBAS ETNOGRĀFISKAJĀ IZPĒTĒ

1. 1. Etnogrāfi amatniecības jautājumus risina divos

aspektos: a) pēta amatniecību kā cilvēku nodarbošanās

veidu; b) pēta amatnieku darba tehnikas, lai izmantotu

tās kā datējošo faktoru materiālās kultūras skaidroju-
mos. Līdz ar to etnogrāfi strādā kā ar nodarbes, tā

materiālās kultūras pētīšanas darba metodēm.

2. īpašu pētījumu par specifiskiem amatniecības pēt-
nieku darba paņēmieniem Baltijas tautu etnogrāfiskajā
literatūrā nav. Spriežot pēc publikācijām, katrs autors

izvēlas vajadzīgās metodes individuāli, atbilstoši faktis-

kajam materiālam. Šim ziņojumam izmantoti autores

novērojumi, kas iegūti, kopš 1956. g. pētot audēju un

kopš 1961. g. — kokapstrādātāju, kalēju v. c. lauku

amatnieku dzīves veidu.

3. Etnogrāfu ekspedīcijās materiālus vāc pēc noteik-

tām programmām, kuras sastāda saskaņā ar paredzēto
materiālu tālāko sistematizāciju. Amatniecības mate-

riālu vākšanas programmās ietvertā viela pakārtota se-

kojošiem pamatjautājumiem:

1) kas ir priekšmets vai parādība (jēdziens, literārais

un lokālais nosaukums);

2) kāds ir priekšmets vai parādība (materiāls, dari-

nāšanas tehnika, dimensijas, forma, rotājums);

3) kur priekšmets vai parādība sastopams (darināša-
nas un lietošanas vieta);

4) kad priekšmets vai parādība sastopams (darinā-
šanas un lietošanas laiks);

5) kam priekšmets vai parādība izmantots (lietotāja
vecums, sociālais stāvoklis, izglītība, tautība, ticība);

6) kā priekšmets vai parādība izmantots (lietošanas
veids un apstākļi) ?
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Līdzšinējā pieredze rāda, ka ekspedīcijas laikā vis-

biežāk un vispilnīgākās atbildes iegūst uz otro pamat-

jautājumu. Mazāk ir atbilžu pirmajam un trešajam,
bet ceturtais, piektais un sestais jautājums diezgan
bieži paliek bez atbildes.

4. Savāktā materiāla stāvoklis kopumā nosaka tā

tālāko apstrādes gaitu. Strādājot ar etnogrāfiskajās
ekspedīcijās savāktajiem lauka materiāliem, pirmais
solis pētāmo jautājumu risināšanā ir materiālu tipolo-

ģija, kurā izšķiramas divas pakāpes: sākotnējā un

galīgā.
5. Materiālu tipoloģija norisinās sekojoši: ņem

priekšmetu vai parādību grupu, reģistrē objektu pazī-

mes, sākot ar visbiežāk sastopamo un beidzot ar vis-

retāk sastopamo, no šī reģistra izdala visiem objektiem
kopējo, būtisko, viennozīmes pazīmi, pēc kuras nosaka

grupas paraugu jeb tipu. Grupējot pārējās pazīmes

pēc to nozīmes un biežuma, nosaka pamattipa variācijas
jeb paveidus.

Izdalot tipus un to variantus pēc programmas otrā

pamatjautājuma atbilžu materiāliem vai pēc ziņām,
ko sniedz atrastais objekts pats par sevi, ir veikta

sākotnējā tipoloģija. Tā ir pamats, uz kā un

ar kā palīdzību var veidot galīgo tipoloģiju. Sākotnējā
tipoloģija ir orientieris visam turpmākajam darbam.

Balstoties vienīgi uz sākotnējās tipoloģijas datiem,

pētījumos iespējami tikai aptuveni un shematiski sprie-
dumi. Tomēr Latvijas amatniecības pētniekiem gar.

tagad, gan nākotnē daudzos jautājumos būs jāsamieri-
nās tikai ar sākotnējo tipoloģiju, tāpēc ka liela daja
amatnieku riku un darinājumu jau izzuduši un turpina
strauji izzust, bet materiālu pagaidām vēl savākts maz.

11. 1. Tālākajā darba gaitā, lai iegūtu detalizētāku

tipa iztirzājumu un nonāktu pie dziļākiem pētījumiem
jeb izdarītu galīgo tipoloģiju, sākotnējās tipolo-

ģijas rezultātu papildina un pārbauda ar datiem, ko

iegūst no teicēju stāstījumiem, kā arī no citiem avotiem,
tos savstarpēji salīdzinot un pārbaudot.

2. Pēc tam iegūtos materiālus grupē tabulās, pie-

mēram, ņem vienas ekspedīcijas laikā vienā rajonā iegū-
tos lauka materiālus un sakārto šādā secībā:
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3. Vispirms pec tabulas nosaka tipiem un to varian-

tiem atbilstošos nosaukumus.

4. Tipa izplatību telpā nosaka kartografējot. Atsevišķi

kartogrāfā tipus, atsevišķi — to nosaukumus. Sakritība

parāda, cik lielā mērā abi šie komponenti viens otru

sedz un var noderēt viens par otra aizstājēju balto lau-

kumu aizpildīšanai. Tipu izplatības karte ir sava veida

statistika.

5. Jautājums par tipa izplatību laikā ir visai sarež-

ģīts. Samērā bieži etnogrāfu ekspedīcijās uzzina tipu iz-

zušanas laiku, kamēr rašanās laiks ir nezināms. Laiku

nosaka arī pēc minētās tabulas, kas parāda tipa izpla-
tību zināmu paaudžu laikā. Tipa laiku nosaka, izman-

tojot ari teritoriālās izplatības karti. To dara ar salī-

dzinošo metodi, ja atrastas paralēles un datētājs kai-

miņtautu vai kādas citas nozares materiālos. Tomēr

visprecīzākos datus šajā jautājumā dod rakstītie avoti.

6. levirzi tipa izplatības noteikšanai atsevišķos sociā-

lajos slāņos dod ekspedīcijās iegūtie teicēju stāstījumi.
Ja ir zināma tipa izplatība laikā un telpā, tad ar salī-

dzinošās metodes palīdzību var iegūt pilnīgāku ainu.

7. Ja tipa izmantošanas veidu ekspedīcijās neizdodas

konstatēt, tad jāmeklē ikonogrāfiskais materiāls. Teh-

nisko analīžu v. c. dati spēj sniegt tikai shematisku

priekšstatu.

8. Augšminētā darba paņēmienu secība rāda, ka ga-
līgā tipoloģija sevī ietver gan daļēju materiāla sistema-

tizāciju, gan jau noteiktu pētniecisko darbu, kuru veic,

izmantojot tipoloģijas, kartogrāfijas, salīdzināšanas un

komplekso metodi.

9. Kad veikta galīgā tipoloģija, pētniekam radīta

iespēja dziļi un vispārīgi risināt tautas dzīves veida,

materiālās kultūras vai etniskās vēstures problēmas.

Arhīva
Nr.

Tips Tipavarianti Objektatagadējais
un

agrākais nosaukums Objekta vieta Objekta darināšanas
vai

pastāvē-
šanas

laiks

Teicēja dzimšanasgads Teicējatautība
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S. Cimermanis

ZVEJAS AIZSPROSTI

UN TO PĒTĪŠANA LATVIJĀ

1. Zvejas aizsprosti Latvijā ir vieni no senākajām

zvejas ierīcēm. Gadsimtus ilgā laika posmā tie attīstī-

jušies un pilnveidojušies, mūsdienās sasniedzot aug-
stāko attīstības pakāpi. Līdz šim plašākās publikācijas

par zvejas aizsprostiem Latvijā — galvenokārt Dauga-
vas un Gaujas lejastecē — ir Z. Ligera 1944. g. izdotā

grāmata «Latviešu tautas kultūra» un rakstu krājumos

«Arheoloģija un etnogrāfija» (IV — 1962. g., V —

1963. g. un VI — 1964. g.) šī ziņojuma autora ievietotie

apcerējumi. Izsmeļošākie Latvijas 19.—20. gs. zvejas
aizsprostu apraksti un zīmējumi glabājas Latvijas PSR

ZA Vēstures institūta etnogrāfu grupas arhīvā.

2. Vismaz kopš agrā feodālisma aizsprosti (tautā tos

sauc par tačiem) bija viens no ekonomiski nozīmīgāka-
jiem saldūdeņu zvejas piederumiem, jo tajos bez ikdie-

nišķajam zivīm (līdakām, raudām v. c.) noķēra vai-

rumu vērtīgo ceļojošo zivju (zušus, lašus, nēģus), pēc
kurām bija liels pieprasījums sabiedrības augstākajās

aprindās. Aizsprostus ierīkoja lielākoties upju strauja-

jās vietās, kur tie lielākā vai mazākā mērā traucēja
satiksmi un koku pludināšanu. Abu šo iemeslu dēļ feo-

dāļi un vēlāk muižnieki, kā arī valsts varas iestādes

aizsprostu ierīkošanai veltīja lielu uzmanību, kas jau
kopš 13. gs. dokumentēta dažādos līgumos, rīkojumos,
saimniecības grāmatās v. c.

3. Zvejas aizsprosti, tāpat kā citi cilvēku darba rīki,
ir vēstures gaitā radies cilvēku darbības produkts, kas

atspoguļo sava laika zvejnieku tehnisko domu, ražoša-

nas resp. zvejas raksturu, administrācijas praktizētos

aizsprosta zvejas reglamentēšanas centienus, aizguvu-
mus no citām tautām, aizsprostu cēlāju un lietotāju
etnisko piederību. Visai svarīgi faktori aizsprostu attīs-

tībā ir tie ģeogrāfiskie apstākļi (upes vai ezera gultnes,

straumju, krastu v. c. raksturs), kuros katrā konkrētā

gadījumā aizsprostu izmanto, un to zivju dzīves veids,
kuru ķeršanai aizsprosts paredzēts.
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4. Tādējādi zvejas aizsprosti jāpēta kompleksi, t. i.,

izmantojot un savā starpā konfrontējot dažādu avotu

datus, kā arī stingri ievērojot vēsturiskuma principu. Kā

izejas punkts ņemami mūsdienās lietoto aizsprostu ap-
raksti un zīmējumi, ko papildina pēc veco zvejnieku
atmiņām rekonstruēti tači. Šos materiālus salīdzinot ar

vairākus gadu desmitus un simtus veciem laikabiedru

aprakstiem un zīmējumiem, nosakām, kā šajā laika

posmā tači mainījušies. Arhīvu dokumenti palīdz no-

skaidrot aizsprostu izvietojumā un pamatkonstrukcijās
notikušo izmaiņu cēloņus. Nereti tie parāda arī tos aiz-

sprostu elementus, ko Latvijas zvejnieki zināmu ap-

stākļu dēļ aizguvuši no cittautiešiem. Bez tam arhīvu

dokumenti ir neaizstājams avots aizsprostu attīstības

dažādu pakāpju datēšanai. Valodniecības materiāli

sniedz zināmu ieskatu par aizsprostu cēlāju un izman-

totāju etnisko piederību. Valodniecības datus papildina
taču atsevišķi konstruktīvie elementi, īpaši tie, kas

aktīvi nepiedalās zvejas procesā un tāpēc pakļauti ma-

zākām izmaiņām.
5. Pēc izvietojuma Latvijas zvejas aizsprosti iedalāmi

a) stāvošu vai lēni tekošu ūdeņu un b) strauji plūstošu

ūdeņu aizsprostos.
Pie pirmajiem pieskaitāmi ezeros vai to uzplūdušajos

krastos un upju klusos līčos vai atvaros no skaliem un

mietiņiem ierīkotie zivju žogi (katicas Babītes ezerā un

Lielupē, lomi ap Lubānas ezeru v. tml.). Žogos izman-

toja divus zivju ķeršanas principus: 1) žogu (katicu)
galos vai vidū no tā paša materiāla izveidoja kameras,
no kurām zivīm bija grūti atrast izeju, 2) žogos (lomos)
atstātās spraugās ievietoja zivju ķeramās ierīces —

dažādus murdus.

Pie otrajiem pieskaitāmi visai daudzveidīgie tači, ko

ierīkoja visu Latvijas upju straujajās un krāčainajās
vietās. Zivju ķeršanai tajos ievietoja visai atšķirīgas
ierīces — klūdziņu, diegu, jaunākā laikā arī stiepļu
murdus, zušu tīklus, lašu būrus.

6. Pēc formas Latvijas zvejas aizsprosti iedalāmi

taisnvirziena, lokveida un piltuvveida tačos. Pirmie divi

formas varianti, kā likums, novietoti šķērsām straumei,

aizņemot lielāku vai mazāku upes daļu. Zivju ķeramās
ierīces šajos tačos ievieto galvenokārt ar ieeju pa
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straumei, t. i., lai tajās ielīstu pa upi uz augšu ejošās
zivis. Piltuvveida tači turpretim novietoti upē tā, lai

sānu žogi (tača spārni) būtu vairāk vai mazāk ieslīpi

pret straumi, lai piltuves šaurajā galā straumi sablīvētu

un radītu spēcīgāku ūdens spiedienu. Piltuvveida tačos

ķer galvenokārt pa straumi uz leju ejošās zivis, tāpēc

ķeramās ierīces tajos ievieto ar ieejām pret straumi.

7. Pēc konstrukcijas pamatelementiem Latvijas zve-

jas aizsprosti iedalāmi akmeņu, pā|u un trijkāju (āžu)
tačos. Akmeņu tačus krāva Daugavā, Aiviekstē, Salacā,
Dubnā v. c. upēs, kur akmeņi bija viegli pieejami. Pāļu
tačus taisīja upēs ar mīkstu gultni (Gaujā, Ventā, Sedā,

Dubnā, Daugavā v. c), kurā viegli varēja iedzīt nepie-
ciešamā resnuma mietus — pāļus. Trijkāju tačus ierī-

koja upēs ar klinšainu gultni (Daugavā, Aiviekstē,

Ventā, Ogrē v. c), nereti āžu kājas iedziļinot upes

gultnē izkaltos caurumos. Kā īpašs trijkāju taču veids

minamas virgas, ari v. c, kurus lika piekrastē tā, lai

āža abas priekškājas būtu straumē, bet trešās (garās)
kājas gals balstītos uz krasta.

Lai tači aizsprostotu zivju ceļu, pāļus un āžu priekš-
kājas savā starpā savienoja ar horizontāliem šķērs-

kokiem, kam piestiprināja tača redeles (tāres, šices

v. c). Nereti pāļu starpas aizpina ar zariem, aizpildīja
zaru kūļiem v. tml.

8. Latvijas zvejas aizsprostu izveidojums, detaļu no-

saukumi un izmantošana uzrāda daudz kopīgu iezīmju

ar tuvāku un tālāku kaimiņu tautu — igauņu, somu,

krievu, zviedru, vācu, poļu v. c. — zvejas aizsprostiem.

Tādēļ secināms, ka Latvijas zvejas aizsprosti ir nozī-

mīgs avots latviešu un kaimiņu tautu materiālās kultū-

ras sakaru vēstures un latviešu etniskās vēstures pētī-
šanai.

A. Jansons

VIETVĀRDI RĪGAS HES APKĀRTNĒ

Visumā vietvārdi Rīgas HES resp. Doles salas ap-

kārtnē daudz pētīti. Attiecībā uz hidronīmiem — vecā-

kajiem vietvārdiem — vērojams, ka lielāko upju vārdi ir
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baltiski (piemēram, Daugava, Ogre, lecava, Ķekava),

turpretim mazāko upju vārdi ir ar lībisku cilmi (Tit-

urga, Olekts, Lebjava v. c). Tā būtu liecība, ka lībieši

šai novadā ienākuši pēc baltiem. Āru vārdos jau dominē

tīri latviskas cilmes vietvārdi.

Neskaidra ir paša Doles salas nosaukuma etimolo-

ģija. Doles vārdu atrodam Codē, Raiskumā, Rencēnos,

Sēlpilī, kur tā sauc kādu salu purvā, Drabešos, Dzēr-

benē, Kosā, Ternejā, Bārtā, Mercendarbē, Baldonē. Ren-

cēnos ir Doles mežs, un atsevišķus šā meža gabalus
sauc par dolenēm. Mālpilī ir Dolenes pļava, Popē —

Doliņu mājas, Sausnējā — Dolienes pļava, Saukā --

Dolīšu ala, Sēlpilī — Doliešu mājas. Mīlenbaha—Endze-

līna vārdnīcā atrodam vārdus: dole, dolis, dolenes, dolī-

tis, dola, tāpat paralēlformu «tuols» — «tuolas guo-
vis». J. Endzelīns domā, ka «tuols» saistāms ar sakni

«tel» — «flach» (senindiešu «tālu» — «Gaumen»).
Daudz vietvārdu ar fonētiski līdzīgu sakni ir Baltkrie-

vijā, Krievijā, Vācijā v. c.

Senākajos dokumentos Doles sala tiek bieži nosaukta

vienkārši par salu, garo salu (piemēram, 1254. g.: «ad

finem Longae insule, quae Longum Holmen vulgariter

apellatur»). Rīgas Latviešu biedrības izdotajā Konver-

sācijas vārdnīcā (I, 631) nezināms autors, runājot par

Doles salu, raksta, ka «kā pirmais novada turētājs
13. gs. sākumā minēts kāds Johann dc Dolen, par kura

ģimenes pasākuma apstākļiem gluži nekas nav zināms.

Bet nav iemesla bez pierādījumiem pieņemt, ka tas kāds

vācu ienācējs .. . Tas tikpat labi var būt arī ģimenes
atvase, kas Doles pils novadu jau pārvaldīja iepriekš
vācu atnākšanas. Uz viņa nevācu tautību liekas norā-

dām sevišķi arī tas, ka viņš bija slepeni stājies sakarā

ar dāņiem Rēvelē (tie izdeva novadus uz daudz plašā-
kām tiesībām), kamdēļ Jānim, kā bīskapa pretiniekam,
Doles novadu 1226. g. atņēma, pie kam tas glābās tikai

bēgšus. Tomēr viņš vai tā pēcnācēji liekas ar bīskapu

izlīguši, jo 1276. g. Doles pili turēja šī paša «Doles

Jāņa» mantinieki (heredes). Tālākas ziņas par Doli tad

nāk zināmas tikai atkal ar 1631. g., zviedru karalim

Gustavam Ādolfam to aizdodot turēt kādam vācietim

(Sperrenreuter am). Tai pašā laikā tomēr Rīgā mita

vēl vairākas ievērojamas ģimenes, kas sauca sevi par
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«Dolen», arī «fon D.».» Tiešām, dokumentos 1226. g.

atrodam «Johannes dc Dolen», turpat «castrum dc

Dolen», 1255. un 1276. g. sala saukta par «Dolen»,

1288. g. runāts par «castrum dictum Dolen, situm m

insula dc Dolen». Blakus «Johannes dc Dolen» tai pašā
1226. g. dokumentā pieminēts «Johannes dc Ikeskule»,

kas it kā apliecina, ka abi dabūjuši savus uzvārdus no

šiem vietvārdiem. 1294. g. atrodam «castrum Dolen»,

1292. g. — formulu «dominus Johannes quondam dietus

dc Dolen» (kungs Johans, kādreiz dēvēts no Doles).
1318. g. Doles vārds ir starp lībiskiem un latviskiem

vietu nosaukumiem, 1348. un 1355. g. minēta «insula

Dolen». Taču Dolenu dzimta dokumentos konstatē-

jama Vidzemē jau 1209. g., tāpat Doleni pieminēti

Indriķa hronikā: Eulardus dc Dolen — XIV, 11., Johan-

nes dc Dolen, kads dižciltīgs karavīrs, — XXVIII, 8.

Baltvācu ģenealogs A. Tranzē-Rozeneks tomēr raksta,

ka dzimtas izcelšanās nav droši konstatējama. Tālab

ir iespējams, ka Doles salas nosaukumā tiešām meklē-

jams sens baltu tautu, bet nevis kāds vācu dzimtas

vārds.

Neapšaubāmi vecs baltu valodu cilmes vārds ir upītes
un sertas apdzīvotas vietas nosaukumā «Ķekava». Jau

A. Bīlenšteins salīdzināja Ķekavas vārdu ar Kursas
novada nosaukumu «Ceklis», vietvārdu «Kiacken» Prū-

sijā, «Keckenjacob» — ciemu Klaipēdas apgabalā (Die
Grenzen

.. ~
234. lpp.). K. Būga to uzrādīja lituānis-

mos, taču atzina par senu baltu vārdu un salīdzināja
ar vietvārdu «Kekuva» Lietuvā un ezera nosaukumu

«Keckova» Prūsijā (Tauta ir Žodis, I, 384. lpp.). Ap-
spriežot Baltkrievijas vv. Henena= *Kekena, no kurie-

nes vācu «Kecken-Jacob» Klaipēdā, K. Būga gan ne-

piemin latviešu Ķekavas vārdu, bet salīdzina «Čečena»

ar latviešu «Ccci» — upīti starp Sēreni un Aizkraukli,
ar «Kekuva» (Lietuvā), prūšu «Ķekava» — galindu
ezera nosaukumu, «Keklvs» — upi Lietuvā, kuršu

«Ceklis» (1252. g.) (Aistiškosios kilmes Gudijos vieto-

vardžiai. Rinktiniai raštai, 111, 521). Etimoloģizējot
Ķekavas vārdu, «-ava» šai gadījumā nozīmē «upe»

(sanskritā «ovāni» — upes gultne — V. Dambes norā-

dījums), bet «ķek-» salīdzināms ar latviešu «cekuls,
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ceceris» — «der Stobben, Baumstumpf rnit den aus der

Erde gerissenen Wurzeln», liet. «kekulas», «kekē», no

kā laikam Aknīstē «ķeķes» v. X- Būga šos vārdus sa-

līdzina arī ar krievu KOKopa — «KonaHb, jiecm-ia c

KopHeM». Tātad Ķekava nozīmētu apmēram «celmupe,

siekstupe». Pēc V. Dambes domām, k skaņa Ķekavas
vārdā paglābušies zemgaļu ietekmē. Taču k varēja ne-

pārvērsties par c arī kaimiņos dzīvojošo lībiešu ietekmes

vai abu šo iemeslu dēļ.

K. Kurcalts

PIEZĪMES LATVIEŠU TOPONĪMIKAI

1. Latvijas apdzīvotu un neapdzīvotu vietu nosauku-

mus — vietvārdus, kas kļuvuši par īpašvārdiem, senāk

krāja atsevišķas personas, tagad — institūti Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijā, P. Stučkas Latvijas Valsts

universitāte un Izglītības ministrija; darbu koordinē ZA

Valodas un literatūras institūts (Instrukcija vietu vārdu

vācējiem. R., 1960), kur glabājas ap 500 000 vietvārdu

(1967. g.).
No valodnieku pētījumiem zināms, ka Latvijas viet-

vārdiem ir ne tikai līdzība ar latviešu un citu indoeiro-

piešu valodu vārdiem, bet arī sena saskare ar somugru
valodām un kultūru, tāpēc saprotama lielā interese par
vietvārdu publicēšanu.

2. Vietvārdu avotus raksturo: 1) liels senums un

jauni avotu atradumi un pētījumi. Latviešu toponīmi-
kas sākums saistāms ar indoeiropiešu rakstiem II g. t.

p. m. ē., ne Tacita «Ģermāniju», Ptolemeja Ģeogrāfiju
ar kartēm m. ē. sākumā. Vietvārdu avotiem derīgas ģer-

māņu, slāvu hronikas, kartes un raksti (9. —17. gs.).
Vēlāk vietvārdi atrodami daudzās publikācijās; 2) jauni
tautā dzirdētu vietvārdu krājumi, kurus pierakstījuši
vairāki krājēji, rediģējis J. Endzelīns: Latvijas vietu

vārdi, I: Vidzemes vārdi. R., 1922; II: Kurzemes un Lat-

gales vārdi. R., 1925; J. Plāķis. Latvijas vietu vārdi un

latviešu pavārdi, I: Kurzemes vārdi. R., 1936; II: Zem-

gales vārdi. R., 1939; J. Endzelīns. Latvijas PSR viet-

vārdi, I, 1. un 2. sēj. R., 1956, 1961.
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3. Latviešu toponīmiķu krāšanas darba galvenā me-

tode ir teicēja tieša iztaujāšana un vārda pieraksts pēc
teicēja izrunas (fonētiskā transkripcijā J. Plāķa krāju-
mos, J. Endzelīns saglabājis rakstu valodā rediģētās
izlokšņu formas). Vietvārdi sakārtoti alfabētos. Folklo-

ras krātuve vietvārdu krāšanu organizēja ar anketu

metodi. Arī jaunākie toponīmiķi strādā ar tiešās iztau-

jāšanas metodi.

4. Vēsturiski salīdzināmā metode. Sinhronika un dia-

hronika vietvārdu pētīšanā: sinhronika vārda darinā-

šanā, fonētikā un semantikā; diahronika vārda vērtē-

jumā: 1) pamatvalodas vai 2) kontamināciju vārdi,
3) tieši aizguvumi un 4) tulkojumi.

5. Daļa Latvijas vietvārdu saglabājuši senu, maz

pārveidotu formu variantus (autu 2 kalns Rembatē,
autine Indriķa hronikā XII, 6, aūva ap Lēdurgā). Viet-

vārdi ar īpašvārda cilmi saistāmi ar cilmes vārda vēs-

turi (bērtuļi Lv 1, 103; annas Lv 1, 31; indriki 363).
Valodas vēsturiskām pārmaiņām pakļāvušies vietvārdi

ar senu sugas vārda cilmi [gauja v Lv 1, 303 un 'dau-

dzums, pulks, vai palu ūdens gultnes pļavās un tīru-

mos' (Vecatē), gudve2 dziļums (Burtnieki) 343, gudjpu

Ugālē 342, gūteņi c Kapiņos 341, gusena ez Pustiņā,

guska straume 339, gvīte upe (Dviete), dzipur2
ez

Libagos 262].
6. Latvijas arheoloģijas pieminekļu toponīmi vairuma

ir indoeiropiešu vai baltu valodu vārdi, kas ir pretrunā
ar to, ka šo vietu seno kultūru daļa pētnieku piedēvēja
somugru etnikai. Tāda pretruna pastāv arī par Kundas

kultūru, III—II un pat I g. t. p. m. ē. zvejnieku un

mednieku apmetnēm.

J. Apals

HIDROARHEOLOĢISKĀS EKSPEDĪCIJAS DARBS

1967. G.

I. IZRAKUMI ĀRAIŠU EZERA MĪTNE

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta hidroarheolo-

ģiska ekspedīcija no 1967. g. 1. jūnija līdz 18. oktobrim

turpināja iepriekšējos gados uzsāktos arheoloģiskos iz-
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rakumus Cēsu raj. Drabešu c. pad. Araišu ezera mītnē.

Tie notika trīs izrakumu laukumos 555 m 2 kopplatībā,
kur ieguva 673 senlietas, 8200 trauku lauskas, 4000 dzīv-

nieku kaulu fragmentus, labības graudus, sēklas,

dažādu augu paliekas v. c. materiālus. Izrakumu laika

j. z. 1. Z. Apaļa veica visa iegūtā senlietu materiāla

(kam tas bija nepieciešams) iepriekšējo konservāciju.
Ezera mītnē un Liepiņu māju kapulaukā ar mīnumek-

letāju izdarīja pieminekļa iepriekšējo izlūkošanu, kura

gan aparatūras mazās jaudas dēļ nedeva vēlamos

rezultātus. Veikta visu ezera mītne un Kokneses izra-

kumos iegūto dendrohronoloģisko paraugu kolekciju

iepriekšējā apstrāde, tās nosūtītas PSRS ZA Arheolo-

ģijas institūta dendrohronoloģijas laboratorijai.
2. Izrakumu gaitā no jauna atklāja 17 ēku un

36 māla kleķa krāšņu paliekas, kā arī citas konstrukci-

jas. D-3 izrakumu laukuma rietumu daļā sasniedza pa-

matzemi. Mītne bijusi celta uz mitras vai stipri mitras

salas virsmas; to apliecina tur augušās sūnas Drepa-
nocladus aduncus (Hedw.) Moenk. var. kneiffii (Br. et

Sch.) Moenk. (noteica biol. zin. kand. A. Āboliņa).

Sagatavojot būvlaukumu, salas virsma bijusi pārsegta
ar apaļkoku pamatklāstu, kas gulēja uz atbalsta kon-

strukcijām. Virs pamatklāsta stingri plānveidīgi celtas

vairākas ēku rindas. Līdz šim atsegtajā mītnes daļā
atrastas trīs paralēlas, ZZA—DDR virzienā orientētas

ēku rindas, kurām austrumu galos piebūvēta ceturtā —

noslēdzošā rinda. Vidējo rindu no malējām atdalīja
divas ejas, kuras austrumu galos savienoja gar ceturto

rindu ejošā šķērseja.
3. Sākotnējā apbūves posmā mītne bijusi apbūvēta

ar samērā nelielām (3,10—4x4,20—4,80 m) vientelpas
ēkām, kuru konstrukcijās bija vērojami vienveidīgi, it kā

tipveida celtniecības paņēmieni. Fasādes kreisajā pusē
allaž atradās ieeja, bet labējā — neliela piebūve. Vai-

rumā gadījumu ēkas izvietotas pa pāriem, kurus sada-

līja šauras (0,6—0,8 m) starpejas. Ēkas celtas īpatnējā
guļbūves tehnikā, ielaižot galasienas starp sānsienām.

Stūrus saturēja kopā divas vertikālas kārtis, no kurām

ārējā bija iedzīta rrar sānsienas ārmalu, iekšējā — gar
iekšmalu un reize ari cauri galasienu galos iecirstiem

robiem. Kārtis apakšā un, domājams, arī augšā saturēja
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īpašas konstrukcijas. Dažām ēkām un piebūvēm sienas

cirstas arī pakšos. Atsevišķos gadījumos sienas sagla-
bājušās 5 (27. ēka) un pat 7 (25. ēka) vainagu aug-

stumā. Grīdas celtas, virs pamatnīcām noliekot apaļ-

kokus, kurus pārsedza ar zemju kuļu. Starp ēku pāriem
nokrautas akmeņu, reizēm arī koku un žagaru drenas.

Žagari likti arī uz pamatklāsta zem ielu seguma. Tā,
sākot mītnes apbūvi, vispirms izveidoja drenāžas sis-

tēmu, kas novadīja ūdeni zem pamatklāsta uz ezeru.

Samērā nelielās piebūves (0,80—1,50x2—2,80 m),
šķiet, izlietotas kā pieliekamās telpas, jo tur atrada sen-

lietas, labības graudus, kriju loksnes, glūdu v. c.

4. Ēkas apsildīja ieapaļas māla kleķa krāsnis, kas

vienmēr novietotas telpas vidū. Dažām, piemēram,
29. krāsnij, apkārt bija saglabājusies pakšos cirsta koka

ietvere. Krāsnis celtas vai nu virs četrstūrainas apaļ-
koku pamatnes, vai tieši uz kula. Pamatnes un korpusa

nostiprināšanai reizēm lietoti arī akmeņi un koki, bet

klons un velve taisīti no māla ar smilšu un zilās glūdas
piejaukumu. Dažu klonu un velvju paliekām novērota

četrstūraina forma. Ķieģelī izdegušo velvju apakšpuse
saglabājušies apaļkoku nospiedumi, virs kuriem velve

veidota. Labāk saglabājušamies krāsnīm cieši blakus

vai virsū allaž atrada 3—4 prāvākus akmeņus. Šķiet,
krāšņu remonta vajadzībām kalpojušas vairākās ēkās

atrastās nepārvietojamās kriju vāceles, kuras pildītas
ar glūdu, māliem un smiltīm. Dažas krāsnis bija celtas

ārpus ēkām ezermalā, šķiet, amatnieku vajadzībām.
5. Ejas bija taisnas, to platums neliels. Sākotnējā

apbūves posmā \. ejas platums starp ēku sienām bija
3,25—3,60 m, 2. ejai — ap 3 m, 3. ejai — 1,50 m (starp

pretī stāvošām piebūvēm tā vietām sašaurinājās pat
līdz 0,60 m). Vēlākās pārbūvēs ēkas paplašinājās uz

eju rēķina, tās kļuva vēl šaurākas. Veidojot eju segu-

mu, pamatklāstu vispirms pārklāja ar pārdesmit centi-

metru biezu žagaru kārtu, kam uzpildīja skaidas, mizas,

koku, dēļu gabalus, ko pārklāja ar dažādu augu stiebru

kārtu. Staigājot šis segums nosēdās, kļuva blīvs un

izturīgs.
No 21. ēkas stūra uz ezeru bija izbūvēts akmeņu

bruģis 2—3 akmeņu biezumā, kura platums ir 1,70 m,

bet garums pārsniedz 6 m, turpinoties ezerā. Bruģa
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zemūdens daļas tālākie pētījumi ļaus noteikt ezera

līmeņa augstumu 21. ēkas un citu tās līmenī esošo ēku

apdzīvotības laikā.

Mītnes apdzīvotības laikā notikušas vairākkārtējas
ēku pārbūves, kam par cēloni bija pamatklāsta un tā

atbalsta konstrukciju nevienādā nosēšanās, būvmate-

riālu novecošanās v. c. apstākļi. Piemēram, 16. ēka

salas ziemeļu daļā laikā līdz mītnes bojā ejai vēl trīs

reizes pārbūvēta vecajā vietā, izmēros un orientācijā,
ko apliecina 4 grīdu un krāšņu paliekas. Turpretim vēl

pilnīgi neizpētītajā mītnes dienvidaustrumu daļā, kur

salas pamatzemes līmenis daudz zemāks, atbalsta kon-

strukcijas nosēdās ātrāk, pārbūves notika biežāk un

vairāk, mainot ēku orientāciju, plānojumu, lielumu, kā

arī paplašinot būvlaukumu. Pārbūvju savstarpējo secību

un atbilstību palīdzēs noskaidrot turpmākie izrakumi,

kā arī relatīvie dendrohronoloģiskie datējumi.

6. Līdz ar parasti dzīvesvietās atrodamajām senlie-

tām Āraišu ezera mītne sniedza lielu daudzumu koka

v. c. organisko materiālu priekšmetu, no kuriem vairāki

Latvijas arheoloģiskajā materiālā atrasti pirmoreiz.
Galveno saimniecības nozari — zemkopību — raksturo

izkapts kāts, lielās un mazās kuļamās vāles, grābekļa

zars; dravniecību — dzeiņa liedzēja fragments un no

lūku auklām pītas virves; zvejniecību — priežu mizas plu-

diņi un bridņa detaļa. Atrada arī linu kulstīklas, cirvju

kātus, dzelzs nazi, raukni, dunci ar koka kātu, auklu

vijamos kāšus, irbuļus dažādu pinumu, tāšu un kriju
trauku darināšanai. Visvairāk atradumu saistās ar

vērpšanu un aušanu (vārpstiņas, koka naži ceļu un

audeņu aušanai, lumsts, saistīto nīšu sienamā žāklīte,

aužamā līksts v. c). Atrada arī četrnīšu trinītī austa

vilnas auduma fragmentu un celaini. Pirmo reizi atrasti

arī veseli un fragmentāri apavi, kuru zoles pītas no

lūku grīstēm, bet osas — no lūku auklām. Mītnes

atradumu klāstā daudz iedzīves priekšmetu — mieturi,

vesela piesta, stampas fragments, koka kausi visās iz-

gatavošanas stadijās, stīpas, vadži, kāši, maizes lize,

krāsns kruķi. Tāšu-kriju trauki un to sagataves liecina,

ka 6. ēkā bijusi tāšu meistara darbnīca. Interesi izraisa
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koka bultas, figūriņas — zirdziņu galvas un divi dēlīši,
kas varētu būt dzeiņa sēdekļi.

7. Mītnē lietoto apmesto, gludināto, kniebto keramiku

un miniatūrtrauciņus uzskatāmi raksturo 52 restaurē-

jami podi, kas izgatavoti mītnē uz vietas. Salas dien-

vidaustrumu daļā ezermalā atrada 42. — podnieka —

krāsni, kas konstruktīvi neatšķīrās no saimniecības

krāsnīm. Pie tās atrada vairākus apdedzināšanas gaitā
deformētus podus, smilšu un glūdas kaudzītes, ka ari

māla masas gabalus, no kuriem veidoja traukus. Netālu

no krāsns bija bedre, no kuras, šķiet, ņemta glūda.
8. 1967. g. izrakumi deva arheoloģijai un etnogrāfi-

jai bagātu materiālu, kas galvenās līnijās datējams ar

9.—10. gs. Āraišu ezera mītne radīja jaunus priekšsta-
tus par celtniecības tehniskiem paņēmieniem, plāno-

jumu, drenāžas sistēmu, darba rīkiem un iedzīves

priekšmetiem, kas papildina Kokneses un Rīgas izra-

kumos iegūto kolekciju hronoloģiski senāko daļu. levē-

rojot mītnes izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli skaistā vietā

pie dzīviem satiksmes ceļiem, būtu lietderīgi restaurēt

daļu izpētītās mītnes, izveidojot tur tūrisma objektu,
kas dotu prāvu ieguldījumu darbaļaužu audzināšanā un

propagandētu padomju arheoloģijas sasniegumus. Vien-

laicīgi tas būtu arī eksperiments ar lielu zinātnisku

nozīmi.

11. VIDUSLAIKU APMETNE PIE ARAIŠU MORA PILS

1967. g. vasarā Araišos strādāja kinostudija «Uzbek-

film». Rokot ierakumus filmēšanai, rietumos no Āraišu

pils aizsarggrāvja atklāja viduslaiku apmetnes palie-
kas. Rokot aizsarggrāvi, izraktais māls uzbērts apmet-
nei 0,5—1,5 m biezā slānī gandrīz visā platībā, kas

tagad grūti nosakāma (varbūt aptuveni 0,3 ha). Kul-

tūrslāņa biezums — līdz 0,5 m. Apmetnes vidusdaļā

tranšejā atklājās kādas koka ēkas un māla krāsns pa-
liekas. Kultūrslānī atrada degušus kaļķu javas un māla

apmetumus, dakstiņu un ķieģeļu drumslas, dzīvnieku

kaulu fragmentus, 1 stikla un 2 akmens masas trauku

lauskas. Apmetne tātad bijusi apdzīvota pils pastāvē-
šanas sākuma posmā.
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111. KURZEMES HIDROARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU
APZINĀŠANAS EKSPEDĪCIJA

1. Šī ziņojuma autors no 1967. g. 10. līdz 22. maijam

darbojās Kurzemes arheoloģisko pieminekļu apzinā-
šanas ekspedīcijas sastāvā Tukuma, Talsu, Ventspils,

Kuldīgas un Liepājas rajonā (skat. Ē. Mugureviča
tēzes). Ekspedīcijā piedalījās arī divi P. Stučkas LVI'

DOSAAF zemūdens sporta sekcijas nirēji. Darba gaita

apzināja 8 ezerus, 2 citas atradumu vietas, kā arī ievāca

ziņas par vairākām seno kuģu atrašanās vietām upes,

purvos un Baltijas jūrā. Ekspedīcijas dalībnieki zem-

ūdens darbos nostrādāja 36 stundas.

2. Pārmeklējot Dēlenes, Durbes, Kaķīšu, Tāšu un

Usmas ezerus, kur kādreiz atrastas senlietas, kā arī

Sivēna un Zvirgzdu ezerus, ugunsapbedijumus vai citus

arheoloģiskos pieminekļus konstatēt neizdevās.

3. Talsu Vilkumuižas ezerā pirmo reizi veica uguns-

apbedījumu pētījumus zemūdens apstākļos. Noskaidro-

jās, ka iepriekšējo meklējumu, bet it sevišķi peldvietas
celtniecības rezultātā piemineklis faktiski iznīcināts.

Ekspedīcija ieguva savrupatradumus — 30 senlietas un

to fragmentus no 19 vietām, ko fiksēja plānā, noskaid-

roja pieminekļa raksturu un atradumu apstākļus.
4. Pārbaudot ziņas par senlietu atradumiem Gaviezes

Ķaupu ezerā, noskaidrojās, ka ezera tur nekad nav

bijis. Senlietas atrastas pļavā.
5. Izdarot zondējuma rakumus Kuldīgas raj. Skrun-

das kūdras purvā, kur atrastas koka konstrukcijas v. c,

kūdras slānī apm. 1 m dziļumā atklājās apaļkoku
klāsts. Kultūrslāņa nebija, koki apstrādāti ar asu me-

tāla cirvi, kura zoba platums — apm. 5 cm. lespējams,
ka te atrodas kāda sena purva ceļa paliekas.

M. Atgāzis

1967. G. IZRAKUMI VECDOLĒ

Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Vecdoles arheo-

loģiskā ekspedīcija 1967. g. pabeidza iepriekšējā gada
uzsāktos izrakumus Vecdoles pilsvietā. No 18. maija
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līdz 26. oktobrim izpētīti 7 izrakumu laukumi 980 m 2
kopplatībā; iegūtas 687 senlietas (kopā ar iepriekšējā
gada atrastajām — 1012), ap 2100 māla trauku lausku,

725 naglas, ka arī ķieģeļu, kārniņu, ogļu, koku, kaulu

v. c. paraugi. 0,60—3,70 m biezajā kultūras slānī izšķi-
rami 3 noslāņojumi, kas atbilst 3 apdzīvotības perio-
diem.

I. PERIODS PIRMS MORA PILS IZBOVES

Sirn periodam pieder dziļākais, 3. slānis, kas strati-

grafiski nodalās tikai VIII izrakumu laukuma nogāzē,
bet pārējos saplūst ar 2., pils pastāvēšanas laikam at-

bilstošo slāni. Tomēr arī šajos gadījumos senākie atra-

dumi koncentrējas kultūras slāņa apakšējā kārtā, tieši

virs pamatzemes un tās iedziļinājumos. Minētajā pe-

rioda izšķirami 2 posmi.
1. Senākā apdzīvotība (I g. t. p. m. ē.) bijusi īslai-

cīga, tādēļ izpētītajos laukumos atbilstošas konstruk-

ciju paliekas konstatēt neizdevās. Uz šo laiku attiecas

daļa no 157 iegūtajiem krama atradumiem (sirdsveida
bultas gals, kasīkļi, nažveida šķilas) un nedaudzas

švīkatās keramikas lauskas.

2. Otrajam apdzīvotības posmam — m. ē. I g. t.

pēdējam ceturksnim un II g. t. sākumam — pieder 4 ar

ogļainu zemi uh atsevišķiem šķeltiem granītiem pildītas

pamatzemē iedziļinātas bedres — pavardu vietas; divās

no tām (diametrs — 0,65—1,00 m, dziļums — 0,10 m)

bez dzīvnieku kauliem, zivju asakām un zvīņām atrada

apmesto keramiku, bet otrās divās (diametrs —

1,00—1,85 m, dziļums 0,40—0,60 m) — ripas keramiku

un dzīvnieku kaulus. Viena bedre (izmēri
1,50x3,40 m, dziļums — 0,85 m), iespējams, kalpojusi
pārtikas glabāšanai.

Dziļākajā — 3. slānī atrasta apmesta, kniebta un

ripas keramika (lauskas). No šī laika posma senlie-

tām jāmin dzelzs pakavsakta ar atrotītiem galiem, māla

bikoniska vērpjamās vārpstas skriemeļa fragments,
2 graudberži, 5 arābu dirhemi, 2 bronzas atsvariņi,
zobena apakššķērsis, baltmetāla zvārgulis, apsudrabota
bronzas pakavsaktas zosla, kaula adatu kārbiņa ar

dzelzs adatu tajā, vienpusīgā kaula ķemme ietvarā,
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dzintara trapecveida piekariņš, kaula īlens, dzelzs

cirtnis. Rets atradums ir makšķeres kaula sprūds.

Tuvējie zemgaļu Lejasķivutu (1 km) un lībiešu Doles

muižas (2 km) kapulauku atradumi liek domāt, ka aplū-

kojamajā posmā Doles salā notikusi iedzīvotāju etniskā

sastāva maiņa, taču pilsvietā iegūtais materiāls secinā-

jumiem par m. ē. I g. t. iedzīvotāju etnisko piederību paš-
reiz ir nepietiekams. Atrastie lībiešiem 11.—12. gs. rak-

sturīgie priekšmeti ļauj spriest, ka pirms mūra pils iz-

būves šeit Daugavas krastā atradusies lībiešu apmetne
vai ciems, kura iedzīvotāji, pateicoties izdevīgajam ģeo-

grāfiskajam stāvoklim, uzturējuši dzīvus tirdznieciskos

sakarus.

11. MORA PILS PASTĀVĒŠANAS PERIODS

1. Pils pastāvēšanas periodam atbilst 2. slānis, kas

no agrākā (3.) nodalās tikai nogāzē (VIII, X izrakumu

laukumos), bet no vēlākā (1.) — rajonā, kur atradies

kaļķu ceplis (I—IV izrakumu laukumos). 2. slānī at-

rasts 13. gs. otrās puses Tallinas (Rēveles) brakteāts.

Senlietu materiālā dominē 13. un 14. gs. raksturīgās
formas.

Bīskapa Alberta vasalim Doles Jānim piederošo Vec-

doles pili (castrum dc Dolen) senraksti pirmo reizi pie-
min 1226. g. Šajā gadā Vecdole pāriet Rīgas pilsētas,
bet vēlāk — Rīgas domkapitula īpašumā. Ir iespējams,
ka tā celta un izlēņota jau 13. gs. sākumā, bet nopostīta
1298. g. (K. Lēviss of Menārs, 1904). Šķiet, ka pēc tam

pils atjaunota, jo to piemin 1318. un 1355. g. dokumenti.

1359. g., kad salas dienvidrietumu krastā jau uzcelta

2. Doles pils, Vecdole, jādomā, vairs nepastāv.
2. No dolomītiem darinātais 1,2—1,3 m biezais pils

mūris sākotnēji aizņēmis 27,5x39,5 m lielu taisnstūr-

veida laukumu, no kura apbūvei izmantojama bijusi
25,0x37,0 m liela platība. Lai Daugavas pusē padarītu

plakumu piemērotāku apbūvei, nogāzes un plakuma

līmeņu starpība izlīdzināta, pieberot nogāzē pie mūra

mālainu smilti un granti līdz plakuma līmenim un tādē-

jādi pārsedzot senāko slāni.

Pils ziemeļu stūrī atrodas ar 1,2 m biezu mūri noda-

līta taisnstūrveida (5,0x4,5 m) telpa, kur, jādomā, pa-
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cēlusies torņveida izbūve. Pēc veida un novietojuma tā

atgādina Mārtiņsalā atsegto torņa pamatni. Blakus tor-

nim pils gala mūrī atradās 0,8 m plata ieeja, kuras ap-
darē lietoti ķieģeļi (30x14x9 cm).

Vēlāk, pils pastāvēšanas pēdējā posmā, paralēli pils

ziemeļrietumu gala mūrim 13 m attālumā no tā izrakts

1,50—1,85 m dziļš un ap 4 m plats grāvis un pils pusē
uzmests 1 m augsts, ap 4 m plats valnis. Drīz pēc tam

pils ziemeļrietumu galā izmūrēts 7,3X7,0 m liels izvir-

zīts četrstūrveida tornis, kura iekšējās telpas izmēri —

5,7x4,7 m, sienu biezums — 1,3 m. Visbeidzot līdzās

valnim un līdztekus pils gala mūrim 12 m garumā celts

mūris, kas pieslēdzās torņa ziemeļu stūrim un izveidoja
piebūvi ar papildu aizsardzības līniju. Šajā mūrī sagla-

bājusies šaujamlūkas pamatne. Izvirzītajā tornī un

mūrī, kas tam pieslēdzas, atšķirībā no pārējā mūra

redzami klosterkārniņu un ķieģeļu fragmenti.
3. legūti materiāli par saimniecības ēku izvietojumu

pils pagalmā un to pārbūvēm. Laikā, kad izbūvēts tor-

nis, veiktas arī pārbūves guļbūvē celtās saimniecības

ēkās, kas pēc kāda ugunsgrēka atjaunotas aptuveni
tādā pašā plānojumā, tikai ne vairs 6,5—7 m platā, bet

šaurākā, ap 4 m joslā abos pagalma sānos. Tajā pašā

laikā, šķiet, izdarīti labojumi arī dzīvojamās celtnes

pagrabā. Dzīvojamām ēkām un varbūtējām galerijām

gar ārējo mūri bijuši klosterkārniņu jumti.

Pils galvenā ieeja ar 3 m platu vārtu spraugu un

laukakmeņiem bruģētām ūdens notekām atradusies pils
dienvidaustrumu galā.

4. No iegūtajām senlietām labi pārstāvētas bruņu

plāksnītes, stopu bultu smaiļi, zirgu pakavi; atrasti arī

piešu un laužņu fragmenti, jostas piederumi, to skaitā

apzeltīta bronzas sprādze. No iedzīves priekšmetiem jā-
min naži, šujamās un lāpāmās adatas, šķēru fragments,
šķiļamdzelzis, kaula ķemmju un bronzas trauku frag-
menti, akmens masas un parastā ripas keramika. Rotas

pārstāvētas vāji (apaļš bronzas skārda piekariņš, gre-

dzens). Atrasts mūzikas instruments — vargans, kas

pieder pie mēlīšu strinkšķināmo instrumentu tipa un ir

jau otrs šāds atradums Vecdolē. Tā «pakavs» izgatavots
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no bronzas, mēlīte — no dzelzs. No darba rīkiem un

celtniecības piederumiem atzīmējamas dzelzs lāpstas,
akmeņkaļa un rotkaļa veseri, kalts, vītņurbis, «kaķis»,

slānekļa galodas, izkapts, sirpja un dakšas fragmenti,

nārags, svina tīklu gremdi, virpoti māla vērpjamās

vārpstas skriemeļi, naglas, kniedes, apkalumi, durvju
piederumi. Atrastās senlietas raksturo Vecdoli ne tikai

kā militāru, bet arī kā saimnieciski administratīvu

centru. Tas saskan ar 1294. g. dokumenta liecībām, kas

piemin pie pils piederošus ciemus ar ļaudīm.

111. PERIODS, KAD VECDOLES PILSVIETĀ

PASTĀVĒJIS KALKU CEPLIS

Torņa rajonā (I—IV izrakumu laukumos) izpētīts

kaļķu ceplis ar tā pastāvēšanas laikam atbilstošo

1. slāni. Ceplis ierīkots piebūvē pie torņa ziemeļaust-

rumu sienas. No lieliem laukakmeņiem (diametrs

0,30 —1,40 m), kā saistvielu izmantojot mālus, izveidota

4,5X4,5 m liela pamatne. Tās vidusdaļā likti mazāki

(15—30 cm) laukakmeņi, bet virs tiem no ķieģeļiem
(ārpusē no akmeņiem) mūrēta cilindriska šahta, kura

saglabājusies 4 ķieģeļu augstumā. Šahtas diametrs —

3 m. Klons sākotnēji veidots no māliem un vēlāk atjau-
nots vismaz trīs reizes; pašā pēdējā gadījumā klona pa-

matā likti ķieģeļi, kuru biezums (8 cm) mazāks neka

tiem, kas lietoti pils sienu apdarei. Vienā no kaļķu kau-

dzītēm, kas atradās blakus ceplim, atrasta to grābšanai

lietotā lāpsta. lespējams, ka kādu laiku kaļķu dedzinā-

šanai, aizmūrējot šaujamlūkas, izmantots arī tornis,

kur vēlāk ierīkota kaļķu veldzētava. Kaļķu cepļa laikam

atbilstošajā slānī atrastā monēta — Hamburgas 14. gs.

vidus brakteāts un citas senlietas (bronzas atslēga,

gredzens, nazis, svīķurbis, leduspiesis) liek domāt, ka

kaļķu ceplis ierīkots diezgan drīz pēc pils izpostīšanas

(14. gs. beigās vai 15. gs.). Kaļķu cepļa hronoloģijas

precizēšanai svarīgi būtu veikt paraugu arheomagnē-
tiskās analīzes.
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M.Atgāzis

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU APZINĀŠANA

ZEMGALĒ 1967. G.

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Vecdoles ar-

heoloģiskās ekspedīcijas dalībnieku grupa no 1967. g.

23. maija līdz 1. jūnijam apzināja arheoloģiskos piemi-
nekļus Bauskas, Jelgavas un Dobeles rajonā. Pārbaudīti

45 objekti, iegūtas 34 senlietas, 57 māla trauku lauskas,

kā arī apmetumu, sārņu un kaulu paraugi.
2. Dzīvesvietas.

a) Salgales Lieldālužos «Jaunās grants-
bedrēs» konstatētas divas pamatsmiltī iedziļinātas ar

ogļainu zemi pildītas bedres. Vienā no tām (diametrs —

50 cm, dziļums — 80 cm) atrasta bezripas abpusēji
švīkātās keramikas lauska. Lai gan kultūras slānis

grantsbedru profilā ļoti vāji izteikts (30 cm biezs, brūn-

ganpelēks), te reģistrējama I g. t. p. m. ē. apmetne.

b) Rundāles Lediņu Ingsteļos «Melnzemes

kalnā» Svitenes pietekas Virsītes labējā krastā ap 100 m

garā un 30—50 m platā joslā konstatēts tumšs,

45—50 cm biezs kultūras slānis. Atrastas apmestās
keramikas lauskas. Ir ziņas par akmens cirvju atrašanu

«Melnzemes kalnā» (P. Stepiņš, 1938).

c) Sesavas Grīvniekos izbagarētās Sesavas

upes kreisajā krastā atklāta apmetne ar 30 cm biezu,

melnu kultūras slāni, kas satur šķeltus granītus, bez-

ripas gludo keramiku, māla apmetumus un sārņus.
Agrāk te atrastas māla krelles. Ap 1 km ziemeļrietumos
no Grīvnieku apmetnes atrodas Jaunsvirlaukas Roķu

kapulauks.
d) Elejas Stundās pie «Stundu kapiem» Virca-

vas upes labējā krasta tuvumā reģistrēta apmetne ar

55 cm biezu ļoti spēcīgi izteiktu, ogļainu, sadrupušiem

granītiem bagātu kultūras slāni. Pēc laukkopju novēro-

jumiem, Stundu apmetne aizņem ap 3 ha. Tajā atrasta

bezripas apmestā un kniebtā keramika, māla apmetumi
ar baļķu nospiedumiem, kauli, dzelzs stīpiņa dunča

spala stiprināšanai, 2 graudberži. Šķiet, ka Stundu

apmetne ir m. ē. I g. t. otrās puses piemineklis.

c) Elejas Li bar tos Vircavas upes kreisajā
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krastā konstatēta apmetne ar 40—70 cm biezu, tumšu

kultūras slāni. Atrasta bezripas gludā, apmestā un ripas
keramika, kā ari dzīvnieku kauli. Stundu un Libartu

apmetņu tuvumā (1,5—2 km) atrodas Elejas Krauju
un Bērvircavas kapulauki.

f) Ukru Vecstrautiņos (pie kara laikā nopos-
tītam Glāznieku un pagastnama ēkām) atrastas sīkas

bezripas gludās un ripas keramikas lauskas. Kultūras
slānis nebija saskatāms. Pārbaudot ziņas par varbūtēju
kultūras slāni Bukaišu Lapsu kapos un Dobeles Kviešos,
to konstatēt neizdevās; Kviešos atrada graudberzi.

g) Pārbaudīti 3 objekti, kas dažos ziņojumos minēti

kā pilskalni. Garozes Luksteniekos un Salgales
Emburgā seno nocietinājumu un kultūras slāņu pazīmes
nav vērojamas. Dobeles sanatorijas «Lielbērze» tuvumā

atrodas baronu kapenes, kuru terases malā konstatēts

75—80 cm biezs, tumšs slānis, kas saturēja ogles, šķel-
tus granītus, dažas ļoti sīkas lauskas, sīkus apmetumus
un sārņus. Nav izslēgta varbūtība, ka te izpostīts pils-
kalns. Bērzes pretējā krastā atrodas Ošu, Bāļu un

Sķērstaiņu kapulauki.

3. Kapulauki.

a) Svitenes Kalves (Rubeņu Rozēnos) senāk

bijis ap 0,5 —1 m augsts uzkalniņš. Akmeņus laužot, no-

vērots, ka akmeņi, kuru diametrs 20—30 cm, bijuši sa-

krauti virs apbedījumiem. Ekspedīcija ieguva dzelzs

šķēpa smaili, uzmavas cirvi un cilvēku kaulus no pos-

tītiem kapiem. Tā kā agrāk atrastās rotas (glabājas
Latvijas PSR Vēstures muzejā) pieder 3. —6. gs., tad

jāsecina, ka Kalvēs atradies agrā dzelzslaikmeta

(1.—4. gs.) uzkalniņš, kurā apbedīšana turpinājusies
arī vēlāk.

b) Ekspedīcija ievāca ziņas un ieguva senlietas no

postītiem kapulaukiem Jaunsvirlaukas Gaideļu
Vidučos (bronzas aproce, dzelzs šķēpa lapa, īsais

šaurais vienasmens kaujas duncis, piesis), Jaunsvir-

laukas Rokos (bronzas kakla gredzena fragmenti,
stikla krelle, rauknis, uzmavas un iedzītņa šķēpu smaiji,

kaplis), Jaunsvirlaukas Mi gaļu grants-
bedrēs (bronzas spiralīte, uzmavas šķēpa smailis,

kaplis), Bukaišu Kvietēs (bronzas kakla gredzena
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fragments, 2 uzmavas un 1 iedzītņa šķēpu smailis, īsā

platā vienasmens zobena fragments). Visos minētajos
kapulaukos iegūto senlietu vairums, ja atskaita atse-

višķus 10.—13. gs. atradumus Roķos un Vidučos, attie-

cas uz periodu no 5. līdz 9. gs. legūti dati par agrāk

muzejos ienākušajām senlietām no Bukaišu Mazgarbu,
Jaunsvirlaukas Garvēderu un Zaļenieku Ķēķu kapu-
laukiem.

4. Depozīti.

Papildinātas ziņas par Salgales Rijnieku depozīta
atraduma apstākļiem.

5. Daži secinājumi.

a) Apzināšanā novērots, ka zemgaļu m. ē. I g. t. un

II g. t. sākuma kapulauki bieži sedzas ar mūsdienu kap-
sētām vai atrodas tiešā to tuvumā (Jaunsvirlaukas

Migaļu grantsbedres pie Migaļu kapiem, Zebrenes

Grabu kapi, Sesavas Eži pie Ežu kapiem, Ceraukstes

Podiņu kapsēta, Codes Jumpravmuižas kapsēta, Jaun-

svirlaukas Ciemalde, Dobeles Oši). Lai gan zemgaļu
mūsu ēras dzelzslaikmeta kapulauki, zemi ilgstoši kul-

tivējot, ir stipri postīti un maz pētīti, jau savrupatra-
dumi un nedaudzie izrakumi labi parāda zemgaļu kul-

tūras nepārtraukto attīstību jau ar mūsu ēras pirmajiem

gadsimtiem: Jaunsvirlaukas Roķos, Ciemaldē un Zvār-

des Grīnertos redzam arī agrā dzelzslaikmeta

(1.—4. gs.) senlietas (Latvijas PSR Vēstures muzeja
fondi). Šī attīstība labi izsekojama līdz 13.—14. un se-

kojošajiem gadsimtiem, kad minētās kultūras piederību

zemgaļiem apstiprina rakstītie avoti.

b) Atklāta tipa apmetnes, kas attiecas uz m. ē. I g. t.

un II g. t. sākumu, Zemgalē maz pazīstamas un stipri
postītas, tomēr, vadoties pēc tuvējiem kapulaukiem un

upju tīkla, to atklāšanā ir daudz iespēju.

I. Cimermane

AIZSARDZĪBAS IZRAKUMI

EZERNIEKU JURKOVAS SENVIETĀ

1. Senvieta pie Krāslavas raj. Ezernieku c. pad. Jur-

kovas sādžas (bij. Bukmuižas pag.) tika atklāta 1967. g.

rudenī, kad te ierīkoja smilšu karjeru. Senvieta atrodas
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apm. 2 km uz dienvidiem no Ezernieku centra, Ežezera

krastā, ap 10 m augstā uzkalnā. Aizsardzības izrakumi,

ko šeit izdarīja Latvijas PSR Vēstures muzejs, pierā-

dīja, ka te ir trīskārša senvieta.

2. Uzkalna dienvidrietumu puse konstatēta akmens-

laikmeta apbedīšanas vieta. Izpētīts viens sievietes ap-

bedījums. Mirusī bija apbedīta sēdus, ar ceļgalos saliek-

tam kājām, nelielā, ovālā Ixo,Bo m bedrē. Kapa vir-

ziens — DR—ZA. Kā liecina zem skeleta konstatēta

tumša zeme ar ogļu paliekām, pirms apbedīšanas kapa

bedrē, kam noapaļota kona forma, izdarīti uguns riti.

Kapā atrada 19 piekariņu — 1 aļņa zoba piekariņu pie
apakšžokļa un 18 bebru zobu piekariņu dažādās vietas.

No bebru zobu piekariņiem 14 ir ar izurbtu caurumiņu
vienā galā, 3 — ar sānos iegrieztiem -robiņiem un 1 ir

fragmentārs piekariņš ar nolauztu galu. Viens bebra

zoba piekariņš atrasts kā savrupatradums ārpus kapa.
3. Uzkalnā izpētītas arī apmetnes paliekas ar 20 pa-

vardu vietām. Kultūras slānis, kalnu apstrādājot, no-

arts, tas saglabājies tikai pavardu bedrēs un neliela

terasveida ieplakā uzkalna ziemeļaustrumu pusē. Ap-
metnē, galvenokārt pavardos, atrastas 202 māla trauku

lauskas, no tām 195 bezripas (83 apmestas, 64 gludas,
20 kniebtas, 20 švīkātas, pārējās nenosakāmas) un

7 ripas lauskas. Kādā no pavardiem atrasts bronzas

skārda trapecveida piekariņš. Kā savrupatradumi ap-

metnē atrasti graudberzis, slīpējamais akmens un krama

kasīklis.

Kā rāda atradumi, apmetne pastāvējusi ilgstoši.

Sākotnējā apdzīvotība, kas konstatēta terasveida ie-

plakā, kur uzieta švīkātā keramika, krama kasīklis un

slīpējamais akmens, attiecināma uz laiku pirms mūsu

ēras. lespējams, ka ar pārtraukumiem apmetne pastāvē-

jusi līdz apm. 10. gs.

Apmetnes paliekas konstatētas arī neliela terasē starp
uzkalnu un ezeru.

4. Vēlākā periodā uzkalns, galvenokārt ta dienvidu

gals, atkārtoti izmantots ka apbedīšanas vieta. Izraku-

mos izpētīti četri daļēji nopostīti 13.—16. gs. apbedī-

jumi.. Mirušie apbedīti seklās zemē ieraktās bedrēs.

Kapu dziļums — 10—35 cm. Mirušie guldīti uz mugu-

ras, izstieptā stāvoklī, vīrieši — RA, sievietes — AR
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virzienā. Vienā gadījumā konstatētas koka šķirsta pa-
liekas.

Vienīgajā neskartajā — vīrieša kapā mirušajam līdz

bija doti: bronzas pakavsakta ar tordētu loku un atro-

tītiem galiem, spiralgredzens, dzelzs nazis un 16. gs.

monēta. Sievietes kapa, no kura bija saglabājies tikai

kajgals, atrada ar bronzas gredzentiņiem rotātas vil-

laines malu un 2 bronzas skārda stīpiņu gredzenus.
Mazas meitenes kaps bija bez piedevām, bet vīrieša

kaps ar dzelzs cirvi un nazi izpostīts, tīrumu arot.

Pēc apkārtējo iedzīvotāju nostāstiem, smiltis rokot,

izpostīts daudz kapu. Pašlaik 13.—16. gs. kapulauks
uzskatāms par pilnīgi izpostītu un apbedījumu atradumi

te vairs nav gaidāmi.
5. Sakarā ar interesantiem atradumiem darbs Jurko-

vas smilšu karjerā apturēts līdz pavasarim, kad sen-

vietā paredzēti plašāki arheoloģiski pētījumi.

J. Graudonis

NOCIETINĀTĀ APMETNE VĪNAKALNĀ

1. Vinakalna nocietināta apmetne Ogres raj. Ikšķiles
c. pad. teritorijā konstatēta smilšu paugura, kam dien-

vidu pusē atrodas Daugavas senleja, bet austrumu

piekajē — mazākas upes senā gultne. Pāri piemineklim
iet jaunceļamā Rīgas—Ogres šoseja, tāpēc laikā no

1967. g. 1. jūlija līdz 30. novembrim Latvijas PSR ZA

Vēstures institūta arheoloģiskā ekspedīcija to izpētīja.
Izrakumos 1550 m 2lielā platībā ieguva ap 280 akmens

(cirvji, kalti, urbuma tapas, slīpējamie akmeņi, graud-

berži), krama (kasīkļi, šķembas), kaula (bultu gali,

īleni, kalti, rotadatas, piekariņi v. c), raga (rokturi,

cirvji), māla (kāstuvju, tīģeļu un lejamformu fragmenti)
un bronzas (īleni, stienīšu fragmenti) senlietu, vairāk

nekā 3000 keramikas (dominē švīkātā, nedaudz gludās,

atsevišķas — tekstilās) lausku, dzīvnieku kaulus v. c.

2. Apmetnes agrākās apdzīvotības pēdas, tāpat ka

tas bijis Mūkukalnā, Asotē v. c, konstatētas kalna zie-

meļu nogāzē no valdošajiem vējiem aizsargātā ieplakā.
Te 0,01 —0,16 m biezā melnā kultūras slānī atrada kaula

senlietas, švīkātās keramikas lauskas un dzīvnieku kau-
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lus. Celtnes nogāzes ieplakā nekonstatēja, bet vēlākās

pārbūvēs mazāk pārveidotā ieplakas rietumu malā at-

klāja ap 1,2 m plata un līdz 1 — 1,2 m dzija grāvja vietu.

Grāvis saistāms ar apmetnes agrāko nocietinājumu
sistēmu.

Paugura nogāzēs konstatēja vairā"kas stabu bedres

(0,4—0,6 m diametrā, līdz 1 m dzijas). lespējams, ka

vēlāk par minēto nocietinājumu sistēmu apkārt apmet-
nei stabu konstrukcijā bijuši uzcelti nocietinājumi, kas,
liekas, līdzīgi Mūkukalna un Ķivutkalna apmetņu agrā-

kajiem nocietinājumiem.

3. Vēlāk cilvēki mituši kalna plakumā, un kultūras

slānis tur sasniedza 0,3—0,4 līdz 1,0 m, vietām pat

1,5 m biezumu.

Plakuma vidū ap 160 m 2 lielā laukumā kultūras slā-

nis bija pelēcīgs, atradumiem nabadzīgs. Te gan atklāja
divas apmetnes pastāvēšanas beigu laikam piederīgas

celtņu vietas ar pavardiem, tomēr bija konstatējams,
ka šis laukums ilgāku laiku bijis neapbūvēts.

Plakuma centrālo daļu apņēma 5—7 m plata josla ar

intensīvi melnu, atradumiem bagātāku kultūras slāni.

Te konstatēja vairāku celtņu un 18 pavardu vietas.

Četrstūrainās, apm. 4—4,5x4,5 —5 m lielās ēkas celtas

stabu konstrukcijās. Tās atradušās tuvu cita pie citas

cieši gar aizsargvalni. Pavardi bijuši apaļi vai iegareni,
nedaudz iedziļināti, I—21 —2 m diametrā. To pamatā bijis
neregulārs akmeņu salikums, bet vienā malā novietots

lielāks granīts vai plienakmens. Pavardi atradušies pie

aizsargvalnim piegulošām ēku sienām, bet ieejas cel-

tnēs, domājams, bijušas no plakuma (no pagalma)

puses.

Četrstūraino, pāri par 400 m 2lielo apdzīvoto plakumu
ieslēdza 6—lo m plata nocietinājumu sistēma.

4. Vīnakalna nocietinājumu sistēmu veidoja smilšu

uzbērums kalna nogāzēs un virs tā celtņu rajonu ieslē-

dzošs zemes valnis. Pēdējais izrakumu laikā bija vāji
konstatējams.

Plakuma paplašināšanai un nogāžu pastāvināšanai
visapkārt kalnam bijis veidots liels zemes uzbērums.

Lai novērstu tā noslīdēšanu, gar kalna pakāji uz tā

sākotnējās virsmas nokrauta līdz 1 m augsta lielu gra-
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nītakmeņu (0,38X0,53X0,78, 0,40x0,70x1,05 m utt.)

grēda, bet ziemeļaustrumu daļā zem smilšu uzbēruma

kalna nogāze nostiprināta ar sarkano mālu klājumu.
Ziemeļu malā blakus celtņu joslai atsedza no kokiem

celtas 2,20 m platas, 2,50 —3,50 m garas un līdz 1 m

dziļas kameras ar smilšu pildījumu. Tās atradās rajonā,
kur valnis bijis celts virs nogāzes ieplakas zemes pil-

dījuma.

Līdz 1,70 m biezais smilšu uzbērums vietām bija no-

klāts ar māliem, bet visapkārt kalnam nokrauts ar ak-

meņiem. Apm. 60—70° slīpumā celtā 2—4 m augstā

akmeņu krāvuma pamatā likti lielāki akmeņi, augstāk —

arvien mazāki. Kalna ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā

akmeņu krāvuma pamats nostiprināts ar 0,20 —0,30 m

biezu mālu klājumu, ar māliem 1,5—2 m platumā segta
arī krāvuma virsma, ta panākot visas nocietinājumu
sistēmas lielāku noturību.

Kalna ziemeļu pusē cauri nocietinājumu sistēmai

īpaši izbūvētās, abas malās ar lielu akmeņu krāvumiem

nostiprinātās ieejas platums nogāzes lejasmalā bija
2,20 m, pārejā uz plakumu — 1,80 m, bet akmeņu krā-

vumu galā vaļņa iekšpusē — 1,20 m.

5. Vīnakalna nocietinātā apmetne pastāvējusi
I g. t. p. m. ē. vidū un otrajā pusē. Precīzākai visas ap-

metnes hronoloģijas, tāpat agrākā (nogāzē) un vēlāka

apdzīvotības laika noteikšanai materiālu nav. Nogāzēs
konstatētais agrākais kultūras slānis bez jebkādām

starpkartam saplūda ar kultūras slāni plakumā, tāpēc
jādomā, ka apmetne bijusi apdzīvota bez pārtrauku-
miem.

Apmetnes iedzīvotāji nodarbojušies ar lopkopību
(mājdzīvnieku kauli, kāstuvju fragmenti), zemkopību

(graudberži), arī medniecību, zvejniecību (bultas, dzīv-

nieku kauli, zivju asakas) un savvaļas produktu vāk-

šanu (riekstu čaulas, upju gliemeņu vāki). Viņi pieko-

puši maiņu, uz vietas nelielā apjomā apstrādājuši ie-

vesto bronzu. Nav norādījumu, ka Vīnakalna nocietinā-

tas apmetnes iedzīvotāji būtu lietojuši dzelzi.

Keramikas raksturs un celtniecības tradīcijas liecina,

ka Vīnakalnu apdzīvojusi baltu etniskai grupai piede-

rīga kopiena.
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D. Klepere

IZRAKUMI JAUNKANDAVAS SENKAPOS

1. Senkapi atrodas Kandavas pilsētas teritorijā, Jaun-

kandavā. Tos atklāja 1967. g. pavasarī, rokot granti
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma jaunajā sporta
laukumā. Izrakumus veica Latvijas PSR Vēstures

muzejs no 1967. g. 15. līdz 25. maijam, piedaloties
Tukuma mākslas un novadpētniecības muzeja darbinie-

kiem un Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas
tehnikuma audzēkņiem. Atsedza 25 apbedījumus un

ieguva 22 bronzas, alvas un dzelzs senlietas. Sen-

kapi datējami ar 16. gs. otro pusi un 17. gs. sākumu.

2. Mirušie 22 kapos apbedīti bez šķirstiem un 3 ka-

pos — ar šķirstiem. Tie guldīti izstieptā stāvoklī: Uz

muguras — 14 kapos, uz vēdera — 3 kapos, uz sā-

niem — 4 kapos. Apbedījumi uz vēdera un sāniem sais-

tāmi ar kādām senām tradīcijām, kurām nav sakara

ar kristīgo ticību. Divās kapu bedrēs atsegti vairāki

apbedījumi — vienā no tām — trīs un otrā — pieci ap-

bedījumi, kas, domājams, radušies kādas nelaimes

(karš, mēris) gadījumā. Kapu virziens — pārsvarā
RRZ—AAD, t. i., ar galvu pret kādreizējo baznīcu; pēc
rakstītām ziņām, 1565. g. apm. 400 m uz rietumiem no

senkapiem uzcelta koka baznīca.

3. Kapu inventārs, tāpat kā citos pētītajos vēsturis-

ko laiku senkapos, trūcīgs. Četrpadsmit apbedījumos
senlietu nebija. Visvairāk atrastas ripas saktas

(13 gab.), ar kurām sasprauda apģērbu uz krūtīm vai

pie kakla. Mirušajiem līdzi dotas I—2 saktas, bet vienā

kapā bija 4 ripas saktas. Ripas saktas bagātīgi rotātas

ar raksturīgo ģeometrisko un stādu ornamentu. No

pārējiem atradumiem jāmin divi bronzas slēgtie gre-

dzeni ar paplašinātu un satītu priekšpusi, divi Rīgas

brīvpilsētas šiliņi (1577. g. un 15?? g.), dzelzs jostas

sprādze un naglas.
4. Senkapi izmantoti neilgu laiku, uz ko norāda ne-

lielais apbedījumu skaits un tas, ka tautā nav saglabā-
jušās nekādas atmiņas par šo vietu kā kapiem. Pie jau
minētās baznīcas atradušies otri kapi, kas izmantoti

vēl 19. gs.
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I. Loze

ARHEOLOĢISKIE PĒTĪJUMI

LUBĀNAS KLĀNOS 1967. G.

1. Laikā no 1967. g. 5. jūlija līdz 18. augustam Lat-

vijas PSR ZA Vēstures institūta Lubānas arheoloģiskā
ekspedīcija veica izrakumus Eiņu purva apmetnē (Ma-
donas raj.) un izdarīja apzināšanas darbus Malmutas,

Maltas, Rēzeknes un Zvidzes upju baseinos.

2. Vēlā neolīta apmetnē, kas atrodas Eiņu ezeriņa
tuvumā, turpināti 1966. g. uzsāktie pārbaudes izrakumi.

To gaitā atklāts 40 m 2 liels izrakumu laukums. Noteik-

ta pieminekļa stratigrāfija. Kultūras slānis, kas sastāv

no diviem horizontiem (virsējā — melnas pārsmiltoju-
šās kūdras un apakšējā — sapropeļa), ir 70 cm biezs.

To pārklāj 60 cm bieza, vāji sadalījusies brūnās kūdras

kārta. Kultūras slāņa virsēja kārta atsegtas vairākas

plānā ieapaļas pavardu vietu paliekas, bet apakšējā

kārtā, galvenokārt virs pamatzemes, — koka celtņu
vietu paliekas (mietu fragmenti, mietu un stabu vietas

pamatzemē).

Apmetnes inventārā (pavisam 340 vienības) ir krama,

slānekļa, akmens, kaula un dzintara priekšmeti. Krama
rīki pārstāvēti ar trīsstūra formas bultu galiem, bultu

galiem ar kājiņu, iegarenas formas kasīkļiem, kā ari

urbjiem un nažiem ar izliektu asmens daļu. Slānekļa
kalti ir četrstūraini vai arī plati un īsi, sastopami arī

miniatūrie kaitini. Atrasts viens laivasveida cirvja frag-
ments ar muguras šuvi. No kaula izgatavoti lapasveida
un bikoniskie bultu gali, kalti, dunči, īleni, naži, kā arī

piekariņi, ūdensputna figūriņas. Pie dzintara izstrādā-

jumiem pieder piekariņi, cilindrveida krellītes, pogas ar

v-veida cauruma urbumu, riņķi un ūdensputna galvas
figūriņa.

Apmetnē iegūtā keramika (pavisam 2463 lauskas)
dalāma divās grupās: porainā māla masas keramikā

(2413) un zvirgzdainā (50). Lauskas pieder vidēja iz-

mēra traukiem ar taisnām sienām un plakanu dibenu.

Malas iztaisnotas vai ieslīpi noplacinātas. Retāk

redzami trauki ar mazāk vai vairāk spēcīgi izteiktu
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s-veida malas profilējumu. Porainās māla masas laus-

kas, kas sastopamas visā kultūras slānī, pārklātas ar

aptītās auklas, tekstilajiem, bedrīšu, rupjās un smalkās

ķemmes, līniju nospiedumiem, bet zvirgzdainās — ar

ķemmīšu un līniju nospiedumiem. Niecīgā skaitā iegūtas
auklas keramikas lauskas (smilts piejaukums); šīs kera-

mikas lauskas atrodamas tikai kultūras slāņa augšējā
daļā, kas liecina par tās mazāku vecumu.

Jauniegūtais materiāls ļauj datēt apmetni ar II g. t.

p. m. ē. pirmo pusi un pieskaitīt to pie agrākajiem vēlā

neolīta pieminekļiem Austrumlatvijā.

3. Malmutas upes grīvā — vienā no ievērojamākajam
neolīta savrupatradumu iegūšanas vietām Austrumlat-

vijā — ekspedīcija atkārtoti (1963.—1965. g.) vākuši

materiālu no upes izskalotā apmetnes kultūras slāņa.
legūtas 30 senlietas, kā arī ap 2000 lausku. Senlietas

pārstāvētas ar kaula nažiem, dunčiem, bultu galiem,
akmens cirvju fragmentiem (viens — ar kāta caurumu),
krama kasīkļiem, kā arī ar nagveida kaltiņu. Lauskas

pieder tipiskajai ķemmes-bedrīšu (638), kā arī porai-

najai Piestiņas tipa keramikai (1400). Savāktais ma-

teriāls jūtami papildina Malmutas grīvas kolekciju (pa-
visam 154 senlietas un 7000 lausku) un ļauj izvirzīt

domu par šīs kolekcijas piederību visam neolītam,

ieskaitot arī tā visagrāko posmu (t. s. Narvas tipa ke-

ramika) .

4. Apzināšanas gaitā Maltas, Rēzeknes un Zvidzes

upju baseinos iegūti atsevišķi savrupatradumi: Me-

lara tipa ķelts ar austiņām (Zvejsalas), raga kalts

(Maltas —Rēzeknes pārrakums), porainās māla masas

lauskas (Maltas vecupes gultne grīvas rajonā), kā arī

atklāts jauns, stipri izpostīts piemineklis ar auklas

keramiku pie Zvidzes ezeriņa (Madonas raj.).

5. Tādējādi jauniegūtie Lubānas klānu materiāli

sniedz jaunu ieguldījumu akmenslaikmeta pieminekļu
pētniecībā Latvijas PSR austrumdaļā. Tie ne vien pa-

pildina kolekciju daudzveidību, bet arī ļauj dziļāk ap-

skatīt Latvijas neolīta problēmas, izvirzot priekšplānā
vēlā neolīta un agrā bronzas laikmeta jautājumus.
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Ē. Mugurevičs

MĀRTIŅSALAS PILS UN BAZNĪCA

(1967. G. IZRAKUMI)

1. Izrakumi Marti ņsalā turpinājās otro gadu. Ja

1966. g. Latvijas PSR ZA Vēstures institūts pētīja senā

ciema un kapulauka teritoriju (atsegti 1303 kapi), tad

1967. g. no 24. maija līdz 13. oktobrim tika uzsākta pils
un baznīcas pētīšana.

2. Mārtiņsalas pils (castrum Holme) vairāk-
kārt minēta Latviešu Indriķa Livonijas hronikā un

13. gs. dokumentos. Spriežot pēc rakstīto avotu ziņām,
pils celta 12. gs. beigās (1186.—1195. g.) un celtniecībā,

kas, šķiet, norisinājusies Gotlandes meistaru vadībā,
piedalījušies kā lībieši, tā vācieši. Kad pils tika uzcelta,
lībieši lauza solījumu pieņemt kristīgo ticību un pa-
dzina bīskapa Meinharda ļaudis. 1195.—1203. un

1206.—1212. g. lībieši ir bijuši gandrīz vienīgie notei-

cēji pilī, tikai 1203.—1206. g. tur uzturējies lielāks vācu

garnizons. Ar 1255. g. Mārtiņsalas pils (Kercholme) ir

vairākkārt minēta starp Rīgas arhibīskapa vai dom-

kapitula īpašumiem.

3. Arheoloģiskie pārbaudes izrakumi pilī iz-

darīti jau 1897. un 1899. g. baltvācu arheologa A. Buh-

holca vadībā, cenšoties ar atsevišķu tranšeju palīdzību,
attīrot pils apkārtmūri, noskaidrot pils vispārējo plāno-

jumu. Gruveši un caurskatītā zeme izgāzti iepretim
pils plakumam uz Daugavas pusi. Izrakumos iegūts
vairāk nekā 1000 senlietu, kas pašlaik glabājas Latvi-

jas PSR Vēstures muzejā. 1900. g. atsevišķās vietās

veikta pils mūru konservācija. Plašāki pārskati par
šiem izrakumiem, kā arī plāni un fotoattēli nav sagla-

bājušies.
4. Pils celta Mārtiņsalas ziemeļu malā iepretim

Daugavas labējam krastam. Pils garākā mala (40 m)
vērsta pret salas centru, paralēlās sānmalas ir nevie-

nāda garuma (dienvidaustrumu mala — 23 m, ziemeļ-
rietumu mala — 34,5 m), jo tām bija jāpieskaņojas
ieslīpajam Daugavas krastam. Tādējādi veidojās nevis

regulāra četrstūra formas pils plakums, kā tika uzska-
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tīts agrāk, bet gan trapecveida formas laukums, jo
dienvidu un rietumu stūros no taisnā leņķa ir 7° novirze.

Pilī vedušas divas ieejas — no ziemeļrietumiem un

dienvidaustrumiem. Neparasts ir mūra sienu biezums,

kas sasniedz 3,25 m. To mūrējums veidots, ar gludi ap-
cirstiem akmeņiem — kvāderiem nosedzot tikai sienu

ārpusi un iekšpusi, kamēr vidus pildīts sīkākiem plien-

akmeņiem.

5. 1967. g. izrakumos pils pētīšanai tika atsegta
13 m plata josla (ieskaitot mūri) gar ziemeļrietumu
mūra sienu un Daugavas krastu (475 m 2). Atsegta
josla sastāda gandrīz 40% no pašreizējas pils mūru

iežogotās teritorijas (1275 m 2), jo, pils dažādu periodu

pārbūvēs un 19. gs. izrakumos gruvešus uz Daugavas

pusi izlīdzinot, pils plakums paplašinājies par 4—5 m.

Kalna sākotnējās virsmas atsegšanai, lai novāktu biezo

gruvešu masu, lietoja arī ekskavatoru un buldozeru.

Izrakumos iegūtas 669 senlietas, bez tam 320 ar celt-

niecību saistītu dzelzs priekšmetu (naglas, skavas, knie-

des), 1852 māla trauku lauskas un vairāk neka 3500

osteoloģiska materiāla vienību. Izrakumi rada, ka

1,3—2 m biezajā kultūras slānī izdalāmi divi lielāki

mūra pils apbūves periodi.

6. Pirmajā apbūves periodā svarīgākais
konstruktīvais elements pils plānojumā bija tās pla-
kumu ietverošās mūra sienas, kuru augstums varēja

sasniegt 4—5 m. Uz mūra sienām vēl pacēlušies koka

konstrukciju nocietinājumi. Par to liecina izrakumos

tieši pie mūra atsegtās 0,4 m diametra stabu bedres, kas

iet rindā gar muri ik pa 2—3 m. Par koka virsbūves

eksistenci var spriest arī no 1206. g. apraksta par cīņām

ap pili, kur ir runa par «mūru» aizdedzināšanu. Mūra

sienas augšējo daļu sauc par «nocietinājumu» (tnuni-

iiones); uz tā bija iespējams uzkāpt, kā arī izvietoties

lielākam karaspēka kontingentam. Divarpus metru attā-

lumā gar dienvidrietumu un ziemeļrietumu mūra sienām

atsegta stabu bedru rinda — mūriem piegulošās no-

jumes paliekas. Zem tās atradušies kā pavardi, tā

saimniecības bedres. Pēdējās minētas Indriķa hronika

1200. g. kā pārtikas un graudu glabātavas.
Pils pastāvēšanas sākuma periodā apkārtmūra iekš-
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pusē bijušas tikai koka celtnes, kuru izveidē svarīga no-

zīme bijusi stabu konstrukcijām. Divas pils plakuma
izpētītas celtnes situētas ārpus nojumēm 8 m attāluma

no ziemeļrietumu mūra sienas. Viena no tām ir 3x6 m

liela, par 0,7 m iedziļināta pamatzemē; zem celtnes vēl

atradies pagrabs. Celtni, ko balstījuši stūros ierakti

stabi, apsildījis pavards. Pirmajā apdzīvotības periodā,
ko pēc senlietām un monētām var datēt ar 12. gs. bei-

gām un 13. gs. pirmo pusi, vēl turpinājās lībiešu kul-

tūrai raksturīgās tradīcijas — iedziļinātas celtnes, pa-
vardi, saimniecības bedres. Spriežot pēc senlietām

(dzelzs izkapts, sirpis, govju zvans, dzelzs pieši), pils
apdzīvotāju, tāpat kā ciema iedzīvotāju, dzīvē svarīga
loma bijusi zemkopībai un lopkopībai. No amatniecības

nozarēm īpaši jāatzīmē kokapstrāde (9 dzelzs slīmesti),
atrasta arī kāda smilšakmens veidne metāla priekšmetu
liešanai, lai gan tuvāki norādījumi par bronzas vai

dzelzs apstrādi pilī pagaidām nav iegūti. Par pils iedzī-

votāju lomu tirdzniecībā liecina tikai pirmajā apbūves

perioda kultūras slānī atrastie bronzas atsvariņi un

dzintars (kā apstrādātā, tā neapstrādātā veidā). Sīvās

cīņas ap pili, par ko stāsta Indriķa hronika (1200., 1202.,

1203., 1206. g.), rod atspoguļojumu atrastajos ieročos

(5 šķēpi, 18 bultas). īpaši daudz atradumu saistās ar

pilī atsegtajām celtnēm (naglas, kniedes, skavas,

durvju eņģes, aizkabes, atslēgas, slēdzenes v. c). Šis

materiāls ir pretrunā ar agrāko izrakumu vadītāju un

pētnieku (A. Buhholcs, K. Neimans, A. Tūlse) slēdzie-

niem, ka pils iekšiene sākuma perioda izmantota tikai

kā patvēruma vieta un nemaz nav bijusi apdzīvota.

Pils iedzīvotāju lielais vairākums katra ziņa bijuši

lībieši, — starp atrastajām rotaslietām dominē viņiem

raksturīgie priekšmeti: stienīšu važiņas, važturi, pieka-

riņi v. c. Vāciskās izcelsmes priekšmetu tikpat kā nav

(t. s. Reinas keramika sastāda tikai 3% no atrasto

lausku kopskaita).
7. Otrajā apdzīvotības periodā pils apbūvē

vērojamas nopietnas izmaiņas — izzūd iedziļinātās

celtnes, to vietā gar pils ziemeļrietumu mūra sienu

6—B m attālumā no tās tiek ierīkotas virszemes celtnes,

kas bija veidotas uz brīvi nokrautiem akmeņu pamatiem
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un tika apsildītas ar māla kleķa krāsnīm. īpaši jāat-
zīmē kāda 5X7 m celtne ar pagrabu, ko atsedza

jau 19. gs. beigu izrakumos. Šīs celtnes, kas pie-
slēdzas ziemeļrietumu mūra sienai, akmeņu funda-

ments izmūrēts 1 m augstumā, bet pagrabā ved 5 pakā-
pienu trepes. Celtnes novietojums pils pašā ziemeļu stūrī

vedina domāt, ka tā bijusi torņveidīga, tās jumts bijis

segts ar māla kārniņiem. Kalna nogāze torņa rajonā

pret Daugavu bijusi nostiprināta akmeņu klāstiem. Pils

apdzīvotības otrajā periodā, kas pēc senlietām un mo-

nētām datējams ar 13. gs. otro pusi un 14. gs. pirmo

pusi, sastopami gandrīz visi jau pirmajā apbūves
periodā sastopamie saimniecības rīki. īpaši der atzīmēt

kādu ralo tipa arkla dzelzs lemesi, kas pēc savas formas

ir daudz masīvāks un platāks par spīļarkla lemesi.

Starp rotaslietām bez lībiskajām sastop arī atsevišķas
vāciskas izcelsmes rotaslietas (riņķa saktas, apkalumi,
stikla krelles).

Pils stipri cietusi 13. gs. beigās (ap 1298. g.) Rīgas
arhibīskapa un Livonijas ordeņa savstarpējas cīņās par
varu Daugavas lejastecē. Tomēr tā varēja būt apdzīvota,
kaūt arī mazāk intensīvi, līdz pat 14. gs. otrajai pusei
(atrastas 14. gs. monētas), kad Livonijas ordenis Dau-

gavas labējā krastā iepretim Mārtiņsalai uzcēla savu

pili. Starp citu, vēl 1355. g. minēta arhibīskapa «castrum

Kercholme», taču nav īsti saprotams, vai ar šo apzīmē-
jumu domāta pils vai pilsnovads.

8. Baznīca (ecclesia) Mārtiņsalā pirmo reizi

minēta 1197. g., kad bīskaps Bertolds šeit iesvētīja kap-
sētu. 1202./03. g. ziemā zemgaļi baznīcu nodedzināja.

Šķiet, ka tā tūlīt atjaunota, jo 1203. g. minēta sakarā ar

priestera Zīgfrīda apglabāšanu. 1213. g. Zobenbrāļu
ordenis cīnās par savas baznīcas celšanu Mārtiņsalā,
bet sastop nepārvaramu bīskapa pretestību. Ar 1231. g.

Mārtiņsalas baznīca kopā ar tās īpašumiem nonāk

Rīgas domkapitula īpašumā; tas apstiprināts arī 1248. g.

Baznīca nopostīta Livonijas kara laikā 1577. g., un

1613. g. no tās bija palikušas pāri tikai drupas.

9. Arī baznīcā jau 19. gs. beigās izrakumus izdarījuši
baltvācu vēsturnieki (1897. g. A. Buhholca vadībā). Iz-

rakumos atsegtas mūra sienas un iekštelpas austrumu
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daļa, konstatējot altāri un vairākas interesantas kapa
plāksnes. 1900. g. veikta baznīcas mūru nostiprināšana.

10. Mūra baznīca Mārtrņsalā būvēta kā vien-

joma celtne ar 3 krusta velvēm. Baznīcai bijušas 3 dur-

vis, no tam vienas vēlāk aizmūrētas. Lielāks mūru bie-

zums baznīcas rietumu gala liek domāt, ka te atradies

tornis ar kāpnēm dienvidu sienā. Ta kā kāpņu sākums

ir 2 m augstumā no baznīcas grīdas līmeņa, jādomā,
ka tornim kopā ar baznīcu bijusi aizsardzības nozīme.

Šai ziņā Mārtiņsalas baznīca tuvinās tā dēvētajām tir-

gotāju baznīcām, kas viduslaikos bija plaši pazīstamās
Ziemeļ- un Austrumeiropā. Šīs baznīcas lietotas gan ka

dievnami, gan arī kā preču glabātavas un cietokšņi.

11. 1967. g. izrak vm o s atsegta baznīcas iekštelpas
rietumu puse (100 m 2). Baznīcas grīda (ķieģeļi, vietām

plienakmeņu plāksnes) stipri sapostīta, izdarot atkārto-

tus apbedījumus. 0,6 —1,5 m dziļumā zem grīdas līmeņa
vairākās kārtās atsegti 24 apbedījumi. Liekas, ka apbe-
dījumu būtu bijis atsegts stipri vairāk, ja baznīcas

rietumu daļas centrā pirmā pasaules kara laikā nebūtu

bijusi ierīkota plaša blindāža. Visi mirušie, atskaitot

vienu (D—Z orientācija), guldīti R —A virziena ar

galvu uz rietumiem. Gandrīz visi viņi apbedīti zārkos

(dzelzs naglas un trūdējuša koka paliekas) izstieptā
stāvoklī ar elkoņos saliektām rokām, kas sakrustotas uz

vēdera vai krūtīm. Pēc apbedījumu dziļuma tos visus

var sadalīt divās grupās. Apbedījumi, kas ierakti līdz

0,8 —1,1 m, attiecas uz mūra baznīcas pastāvēšanas
laiku un raksturojas ar piedevu trūkumu. Dziļāk guldī-
tie jau ierakti pamatzemē un reizēm apveltīti ar niecī-

gām piedevām — stikla kreļļu, bronzas spirālīšu un

kauri gliemežvāku rotu (1307. kaps), bronzas riņķīti

(1308. kaps), dzelzs nazi, bronzas jostas sprādzi (1310.
kaps), stikla krellīti (1319. kaps), dzelzs urbi (1322.

kaps), dzelzs nazi (1325. kaps). Sevišķi nozīmīgi ir trīs

kapi, kas atsegti zem baznīcas dienvidu sienas mūra

(1310., 1311.) un pīlāra (1307.). Spriežot pēc piedevām,
šie kapi nav agrāki par 13. gs. pirmo pusi, bet tas no-

zīmē, ka mūra baznīca nevarēja būt uzcelta pirms šī

laika. Tātad Mārtiņsalas sākotnējā baznīca, kā to var

spriest arī pēc rakstītajiem avotiem, ir bijusi no koka.
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Baznīcā atrastas 26 monētas, no tām 24 noteiktas. Šīs

24 monētas pa gadsimteņiem sadalās šādi: 1 — 12. gs.

beigas, 2 — 13. gs., 2 — 13. gs. beigas/14, gs. sākums,

7 — 14. gs. beigas/15, gs. sākums, 3 — 14./15. gs.,
3 — 15. gs. vidus, 6 — 16. gs. pirmā puse. No pārējām
baznīcā atrastajām senlietām, kas nesaistās ar apbedī-

jumiem, var atzīmēt dzelzs stopa bultu, krāsainos stik-

liņus (no logiem, atrasta arī svina ietvere stikla ievie-

tošanai), kādu šīfera plāksnīti ar regulārām švīkām,

kas veido kvadrātus, bronzas uzpirksteni v. c, pavisam
149 senlietas (kopā ar kapu piedevām).

Izrakumi pilī un baznīcā turpināsies arī 1968. g.

Ē. Mugurevičs

ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU APZINĀŠANA

KURZEMĒ 1967. G.

1. Kurzemes ekspedīcija 1967. g. bija iecerēta kā

kompleksa ekspedīcija, kuras uzdevums bija kā arheolo-

ģisko, tā hidroarheoloģisko pieminekļu apzināšana un

pētniecība. Tāpēc ekspedīcijas laikā no 10. līdz 22. mai-

jam darbojās divas patstāvīgas grupas: viena vāca ma-

teriālus par Kurzemes dzīvesvietām, kapulaukiem un

kulta vietām agrā un attīstītā feodālisma periodā, otra

veica Kurzemes hidroarheoloģisko pieminekļu apzinā-
šanu (skat. J. Apaļa tēzes). Abas šīs grupas vienoja
kopējs transports, aptuveni vienāds maršruts un blakus

situētu objektu apskate un pētniecība.
2. Arheoloģisko pieminekļu apzināšanas laikā galvenā

vērība tika veltīta to materiālu vākšanai, kas būtu tieši

izmantojami Latvijas PSR arheoloģijas kursa uzrakstī-

šanai. Ekspedīcija apmeklēja 8 senos pilskalnus un

pilenes, 11 Livonijas perioda piļu vai pilsdrupu vietas.

9 senos kapulaukus, 3 kulta vietas. legūta 31 senlieta

un 85 māla trauku lauskas.

3. Dzīvesvietas. A. Pilskalni un pilenes.
a) Piltenes Lagzdines pilskalna rietumu

pusē kultūras slāņa biezums ir 1,8 m ar 2 noslāņoju-
miem. Augšējā noslāņojumā atrastas ripas keramikas

lauskas, apakšējā kopā ar apdegušiem akmeņiem iegū-
tas bezripas keramikas lauskas ar apmesto virsmu.
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b) Usmas Pilsgalu a pme tne atrodas paaug-
stinātā vietā (3—4 m) starp Usmas ezera stāvo rietumu

krastu un ūdeņainu ieleju netālu no Ostupes ietekas

Usmas ezerā. Apmetne raksturojas ar 0,1 —0,3 m biezu

pelēcīgu kultūras slāni, kurā var atrast sarkanīgu ķie-
ģeļu šķembas. Jādomā, ka te atradusies kāda feodālisma

perioda dzīvesvieta, kas agrāk reģistrēta kā pilene.

c) Ēdoles Pujalgu pilskalns — pilene.
Kalns stāvām malām, mežā, purvainā, staignā apvidū.
Senvietas situācija liecina, ka kalnu varēja izmantot

kā patvēruma vietu. Tuvumā pie Pujalgu mājām atrodas

dabisks kalns, ko vietējie iedzīvotāji sauc par Baznīcas

kalnu.

d) Papildināti materiāli par Alsungas (iegūta viena

bezripas, 2 ripas keramikas lauskas), Kuldīgas, Aiz-

putes, Grobiņas un Gaviezes Elkukalna pilskalniem.
B. Livonijas perioda pilis.
a) Tukuma pilsdrupas, kas atrodas Tukumā

Sarkanajā laukumā, ir paliekas no 13.—16. gs. ordeņa
pils, garena četrstūrveida nocietinājuma ar 40x50 m

apkārtmūri. No apkārtmūra saglabājusies tikai dienvid-

rietumu mūra sienas niecīga daļa (4,5 m gara, 3,5 m

augsta, 1,6 m plata). Pilsdrupu rietumu stūrī saglabā-

jusies 11,5x11,5 m torņveida ēka no pils pastāvēšanas

laika, ko izmanto kā garāžu. Pārējā to teritorijā pašlaik
atrodas rajona milicijas daļa un pilsētas bērnudārzs.

b) Slokumbergaspils (Schlockenbeck) Tukuma

raj. Milzkalnes c. pad. Tikai 6 km uz rietumiem no

Tukuma pils atradusies Slokenbekas pils-muiža, kas iz-

augusi kā Tukuma palīgpils — plaša nocietināta dzīves-

vieta ar aptuveni 80x150 m četrstūrveida apkārtmūri.

Nav skaidri zināms šo mūru celšanas laiks, tomēr pils

nav vēlāka par 16. gs. sākumu, jo 1544. g. tā jau spēja
izturēt ilgstošu aplenkumu. Apkartmūru saglabāšanās
stāvoklis ir vēl labs. Mūri, kas viscauri segti ar kārniņu

jumtu, pārdzīvojuši daudzas vēlākas pārbūves._ Intere-

santas ir mūros saglabājušās šaujamlūkas, dažādi kon-

traforsi, vārti, aizmūrēti logi v. c. detaļas. Slokumber-

gas pils-muižas teritoriju izmanto 5. raj. ceļu mašīnu

stacija.

c) Piltenes pilsdrupas ir paliekas no kādrei-

zējās Kurzemes bīskapa rezidences. Pils celta 14. gs.
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sakumā. No konventa ēkas saglabājušās niecīgas atse-

višķu sienu paliekas. Augstāki mūri palikuši no abiem

apaļajiem torņiem, kas ierīkoti priekšpili ietverošajā ap-
kārtmūri. Uz dienvidaustrumiem no pils un priekšpils,
no pēdējās ar grāvi norobežota, atrodas apm. 1 ha liela

senpilsēta, kas agrāk situācijas plānos nebija iezīmēta.

d) Kurzemes bīskapa pils Ēdo 1 ē (Edwahlen)
celta 14. gs. pirmajā pusē, bet vēlākajos gadsimtos

(īpaši 16. gs.) stipri pārbūvēta. Kaut arī tā atjaunota

pēc ugunsgrēka 20. gs. sākumā, pils tomēr patur veco

plānojumu, daudz senu detaļu. Pašlaik te atrodas inva-

līdu nams.

c) Alsungas ordeņa pils (Alschmangen)
celta ap 14. gs. vidu ar kvadrātisku apkārtmūri,
15.—16. gs. pastiprināta ar 2 apaļiem torņiem. Pils labi

saglabājusies līdz mūsu dienām, pašlaik tās teritorija
atrodas veikals un pienotava un daļa no vidusskolas.

f) Aizputes ordeņa pils (Hasenpoth) celti

13. gs. beigās Tebras upes kreisajā krastā. Upes otra

krastā atradusies bīskapa pils, kas celta 13. gs. otrajā

pusē senā kuršu pilskalnā. No bīskapa pils nav sagla-

bājušās nekādas virszemes paliekas. No ordeņa pils,
kuras apkārtmūris celts regulāra četrstūra veidā, vēl

labi saglabājušās un pašlaik apdzīvotas ir dienvidu un

austrumu mūriem piebūvētās celtnes.

g) Durbes ordeņa pils vieta saglabājusi
vajās paliekas no 14. gs. celtā regulāra četrstūrveida

apkārtmura (daļa no dienvidaustrumu sienas un ziemeļu
stūris ar kādas celtnes drupām). Pārbaudot hipotēzi,
vai mūra pils celta senas apmetnes vai pilskalna vietā,

izraktas 8 pārbaudes šurfas. Tās rādīja, ka kultūras

slānis pilsvietā ļoti plāns (0,2—0,5 m), piesātināts ķie-

ģeļu šķembām un satur tikai vēlus priekšmetus (glazē-
tas lauskas, kauliņus).

h) Grobiņas ordeņa mūra pils būvēta

14. gs. pirmajā pusē, šķiet, jau agrāk (ap 13. gs. vidu)

uzceltās vācu koka pils vietā. No pils un tās apkārt-
mūra, kas pēc 14. gs. paplašināts un apbūvēts garena

četrstūra veidā, līdz mūsu dienām vēl saglabājušās
augstas mūra sienas ar plašām piebūvēm.

i) No kādreiz varenās 13. gs. vidū celtās Kuldīgas

ordeņa komtura pils (Goldingen) nekas nav
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saglabājies, atskaitot mūra pamatus un pagrabus, kas

vietām vāji saskatāmi. Pils teritorijā ir pilsētas parks.
Līdzīgs stāvoklis ir ar Skrundas ordeņa pili
(Schrunden), kas celta 14. gs. otrajā pusē un bojā aiz-

gājusi 18. gs. Pašlaik pilsvietā atrodas dziesmu svētku

estrāde un parks, bet no pilsdrupām, atskaitot kalna

formu (17. gs. bastioni, grāvji), nekas nav saskatāms.

Visās mūra pilīs tika izdarīts daudz fotouzņēmumu,
fiksējot visus saglabājušos mūrus un detaļas.

4. Senkapi un kulta vietas.

a) Ēdoles c. pad. atrodas literatūrā pazīstamie
Alsungas Kantiķu ugunskapi. Izdarot pārbaudes izra-

kumus kapulauka centrālajā daļā, atsedzām vienu

ugunskapu. Kapa bedre —- ieapaļām malām

(0,8X1,5 m), orientēta Z—D virzienā un bija pildīta ar

tumšu ogļainu zemi. 0,4—0,8 m dziļuma atrastas 16 sen-

lietas vai to fragmenti un 51 rupjas bezripas keramikas
lauska ar gludo virsmu. Kapa ziemeļu daļā atrastas

2 bronzas pakavsaktas ar rēdžu galiem, fragmentāras
aproces, miniatūra cirvīša fragments, daļa māla trauku

lausku un dzelzs āvveida cirvis (kapa ziemeļrietumu
stūrī). Kapa dienvidu daļā atrasts bronzas gredzens,
bronzas zāģveida apkalums, no deviņām stieplēm vīta

kakla gredzena fragments, māla trauku lauskas v. c.

Kapā, pēc visa spriežot, bija apbedīts vīrietis, un tas

datējams ar 13. gs.
Ēdoles c. pad. uz ziemeļiem no Kaķīšu ezera atrodas

dziļām gravām atdalīts kalns, ko vietējie iedzīvotāji
sauc par Asinskalnu (arī Svētkalnu, Upurkalnu); te

esot senkapi no «zviedru laikiem». levāktas papildu
ziņas par kapiem Ēdoles c. pad. Stumbru kalnā, par

kapiem pie Ēdoles baznīcas.

Ēdoles astoņgad. skolā glabājas senlietas, kas iegūtas
Užavas upē pie Sises ciema (raga cirvis, bronzas ap-
roces un pakavsaktas — pēdējās no kuršu ugunska-

piem).

legūtas senlietas no Alsungas Kalniņu kapulauka
(aproču fragmenti, māla trauku lauskas).

b) Tāšu c. pad. Krastiņos (agrāk arī Ozoliņi vai

Grazdiņi) blakus ugunskapiem (iegūta 1 fragmentāra
lentveida aproce) bijuši arī skeletkapi. Vairākas Krasti-

ņos iegūtās senlietas (5 aproces, pakavsaktas un kakla
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gredzens) glabājas Tašu astoņgad. skolā. Te vēl gla-
bājas senlietas arī no Tāšu c. pad. Lejasmačuļiem

(bronzas aproces), Grantiņiem (bronzas aproces),
Kļavām (aproces, pakavsaktas un 2 kakla gredzena
fragmenti).

levāktas papildziņas par senlietu savrupatradumiem
Tašu Bruģeniekos-Māķos (dzelzs naži, naglas, saktiņas
un cilvēku kauli), Jēkuļos-Kaģos (bronzas aproce). Pa-

pildinātas ziņas iegūtas par senkapiem pie Jāčiem un

Apam-Bučām.

A. Stubavs

ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI SALASPILĪ 1967. G.

L Rīgas HES zonas Salaspils arheoloģiska ekspedī-

cija strādāja no 1967. g. 16. maija līdz 18. oktobrim,

veicot izrakumus Livonijas ordeņa pils vietā. Pieminek-

lis atrodas Daugavas labējā krastā iepretim Martiņ-
saiai 18 km no Rīgas. Pils pamatnocietinājums — regu-
lārs četrstūris 1200 m 2 platībā, ar divām priekšpilīm,
kuru kādreizējās robežas bez izrakumiem nevar precizēt.
No pils ārējiem mūriem dabā vēl saskatāma gandrīz
visa ziemeļu malas aizsargsiena un daļa no austrumu

un dienvidu sienas. Pārējos nocietinājumus un celtnes

sedza zemes virskārta.

Pēc rakstītiem avotiem spriežot, pils celta pirms
1380. g. Tā sargāja pieeju Rīgai no austrumiem pa

Daugavas ceļu pēc tam, kad Mārtiņsalas pils vairs ne-

pastāvēja. 1452. g. te parakstīts Salaspils līgums starp

Rīgas arhibīskapu un Livonijas ordeni.

Izrakumos 1967. g. izpētīta pils rietumu daļa ar

3—4 m biezu kultūras slāni, kā arī 2 laukumi event. ap-

metnē, kopā 620 m 2. Izrakumos iegūtas 305 senlietu in-

ventarizācijas vienības, 914 keramikas fragmenti, dzīv-

nieku kauli, graudu, būvdetaļu v. c. paraugi. Būvgružu
kārtas norakšanā izmantoti mehānismi (ekskavators,

pašizgāzējs).
2. Pilsvietā konstatēti trīs apdzīvotības periodi, no

kuriem jaunākais ar mūra pili datējams ar laiku no

14. gs. beigām līdz 16. gs. beigām. Pretstatā A. Tūlses

un dažu citu pētnieku uzskatam, ka Salaspils pils bijusi
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apbūvēta galvenokārt ar koka ēkām, izrakumos konsta-

tētas masīvas mūra celtnes, kas no iekšpuses pieslēdzās
2 m biezajam ārējam aizsargmūrim.

Izrakumos pilnīgi atsegts pils rietumu korpuss, da-

ļēji — ziemeļu un dienvidu korpusi. Pils rietumu korpuss
iekšpusē ir 29,6 m garš un 6,6 m plats, sadalīts 4 telpās.
Pirmajā telpā (pret Daugavu) atsevišķā nodalījumā
atradies sanitārais mezgls ar 4,75 m dziļumā izmūrētu

četrstūra asenizācijas šahtu. Šai telpai ir neapstrādātu
dolomīta plākšņu grīdojums, kas sastiprināts ar kaļķa

javu. Otrajā telpā bijis ķieģeļu klons. Trešajā telpā grī-

dojumu nekonstatēja; domājams, ka tas vēlāk izjaukts
vai iztrūdējis (ja bijusi dēļu grīda). Spriežot pēc lielā

vairumā te atrastajiem atklātā tipa krāsns māla podi-

ņiem un no akmeņiem mūrētās krāsns pamatnes, šī telpa
apsildīta ar podiņu krāsni. No trešās telpas bijusi izeja
uz pils iekšēio bruģēto pagalmu. Durvju ailes dolomīta

plākšņu gludi nostaigātais slieksnis nedaudz augstāks

par pagalma akmeņu bruģi. Ceturtā telpa (rietumu kor-

pusa ziemeļu galā) — 4 m dziļš pagrabs — apsildīta ar

vienkāršu pavardu. Pils bojā ejas laikā pagrabā no aug-

šējā stāva iebrucis griestu starpseguma ugunsgrēkā ap-

degušais māla pildījums.

Pagraba telpa bez grīdojuma bijusi arī dienvidu kor-

pusa rietumu galā (pagaidām nav pilnībā atsegta). Šis

korpuss piebūvēts rietumu korpusam nedaudz vēlāk.

Rietumu korpusam konstatējami 3 pārbūves posmi.

Vidējā posmā uz rietumu priekšpili caur 2 m biezo ārējo
sienu vedusi neliela ieeja ar bīdāmām durvīm un šau-

rām kāpnēm mūrī. Tāpat no rietumu priekšpils bijusi

papildu izeja uz Daugavu ar stāvām kāpnēm, kuru

varēja izmantot gan ikdienas vajadzībām satiksmei ar

Daugavu, gan briesmu brīdī bēgšanai, ienaidniekam

ieņemot rietumu priekšpili.

Pils ziemeļu korpusa rietumu galā (pārējais iziet

ārpus 111 izrakumu laukuma) atradusies saimniecības

un dzīvojamā telpa ar krāsni un ķieģeļu-šķembu klonu.

Pils dienvidrietumu daļa vēlāk izmantota kaļķa cep-

lim. Ceplis uzbūvēts uz dažām vēl saglabājušamies
pils iepriekšējā posma mūra konstrukcijām. Izdedzi-
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nātie kaļķi dzēsti rietumu korpusa pirmās telpas ar

koka žogu norobežotā daļā.
3. Mūra pils perioda senlietu materiālā, kas skait-

liski neliels, dominē ieroči un bruņojums (šķēpu un

bultu gali, lodes, piešu un laužņu fragmenti v. c.),

mazāk ir darba rīku (cirvji, naži, īleni, dzirkles, dzelzs

cirkulis, slīmesti, galodas v. c.) un iedzīves priekšmetu

(ķemmes, jostas, atslēgas). īpaši maz rotaslietu (gre-
dzens, krelles, piekariņi, spraudes). Atzīmējams vēl

tiesas izmeklēšanā lietotais spīdzināšanas rīks —

pirkstu spīles, svina ložu lejamās stangas, eļļas kan-

niņas un metāla trauku fragmenti.

Salaspils 14.—16. gs. bijis tipisks Livonijas ordeņa
militārs centrs atšķirībā no arhibīskapa pilīm (Kok-

neses v. c), kurām vairāk izteikts amatniecības un

tirdzniecības raksturs. Pie Salaspils pils nav arī radu-

sies pilsētas tipa apmetne. Ziemeļos pilij divos izra-

kumu laukumos atsedza tikai vēlāka perioda (19. gs.)
celtnes paliekas. Arī ilgstoši apstrādātajos sakņu
dārzos rietumos no pils nav iegūti nozīmīgāki ši

perioda savrupatradumi.

4. Salaspils mūra pils uzcelta senā lībiešu dzīves-

vietā, no kuras izrakumos pagaidām atsegta neliela

daļa ar koka ēku paliekām un māla-akmeņu pavar-

diem. Celtnes pilskalna rietumu daļā bija pārraktas
vēlākām viduslaiku būvēm, un to izmērus nevarēja no-

teikt. Tomēr celtņu blīvais izvietojums liecina par in-

tensīvu apbūvi. Celtnēs un to tuvumā atrasts relatīvi

daudz senlietu (naži, īleni, ledus pieši, pakava frag-
ments, slīmests, šķēpu gali, šīfera v. c. galodas, jostas

sprādze, stikla krelles, bronzas zvārgulis, bronzas pa-

kavsakta, bronzas gredzena fragments, bronzas apro-

ces fragments, rūcenis, dzelzs žebērklis, kriju vāceles,

krāsainā metāla stienītis v. c).

Pēc senlietu materiāla šīs celtnes datējamas ar

12.—13. gs. Daļēji šis posms sakrīt ar tuvējās Mārtiņ-
salas mūra pils pastāvēšanas laiku. Domājams, ka

Salaspils lībiešu perioda materiālajā kultūrā vērojamo
vāciskās materiālās kultūras nelielo ietekmi noteicis

abu pieminekļu tuvums un to iedzīvotāju savstarpējie
sakari.
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5. Salaspils vissenākais periods (I g. t. p. m. ē. un

mūsu ēras sākums) pārstāvēts ar švīkato un rupjo
gludo keramiku, akmens cirvja fragmentu, krama urbi.
kaula īlenu. Dažu pamatzemē ieraktu stabu vietas,

iespējams, norāda uz šī perioda vāju apbūvi.
Izrakumi Salaspilī turpināsies.

E. Šnore

DOLES VAMPENIEŠU 1967. G.

EKSPEDĪCIJA

1. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta Doles Vam-

peniešu arheoloģiskā ekspedīcija laikā no 1967. g.
26. maija līdz 15. septembrim turpinājusi iepriekšēja
vasarā uzsākto divu kapulauku izpēti. Atsegta 4386 m 2
liela platība, kurā izpētīti 105 apbedījumi; no tiem

45 kapi atsegti piefermas līdzenajā kapulaukā (pa-
visam šeit atsegti 105 kapi), 57 -- otrajā kapulauka
«Limbenēs» (šeit izpētīto kapu kopskaits — 115) un

3 apbedījumi — šķiet, kāda trešā kapulauka teritorijā
Raušu ciema tuvumā. legūts ap 800 senlietu.

2. Jaunie materiāli papildinājuši 1966. g. novēroju-
mus par apbedīšanas tradīcijām un apbedīto mantisko

diferenciāciju., Uz plašāka materiāla pamata vairāk

izceļas ugunskapu īpatsvars līdzenajā kapulaukā, kur

tie sastāda apm. pusi no kapu kopskaita, kamēr otrajā
kapulaukā to ir tikai ap 15%. Bez dominējoša ZR—DA

virziena atsevišķos gadījumos sastop arī ar galvu uz

Z un DA guldītus mirušos. levērojot apstākli, ka tikai

trešo daļu no kapu kopskaita var uzskatīt par netraucē-

tiem, bieži grūti nosacīt kā kapa virzienu, tā apbedītā
kārtu. Vairākos postītos kapos ir norādījumi par

dubultapbedījumiem (piemēram, pieaugušas sievietes

un mazas meitenes apbedījums). Atzīmējams kāds

vīrieša skeletkaps, kur mirušajam gar sāniem nolikts

divasmens zobens un uzmavas šķēps, bet uz krūtīm

novietota kalcinētu kaulu kaudzīte.

3. Nozīmīgu vietu vīriešu apbedījumu vidū ieņem iz-

rakumos atklātie tirgotāju kapi ar svariņiem un atsva-
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riņiem. Vienā kapā svariņi ievietoti apaļā koka kār-

biņā, otrā ādas maisiņā novietoti ap 14 atsvariņu, bet

vīrieša ugunskapa salocītie svariņi bija noglabāti
bronzas kapsulā. Viens vīrieša ugunskaps ar atsvariņu
komplektu tika atklāts arī 1966. g.

4. Sieviešu apbedījumu vidū, tāpat kā iepriekšēja
gadā, izdalāmi kapi ar tipiski lībisko rotu komplektu,
kaut gan tie nabadzīgāki. Retāk nākušas priekšā rot-

adatas kā krūšu važiņu saturētājas. Pirmoreiz izdevies

novērot, ka ažūro važturu piestiprināšanai ovālo bruņu-

rupuča saktu vietā izmantotas pakavsaktas.

5. Bērnu apbedījumi sastāda V3nokapu kopskaita.
Daja no tiem izceļas ar daudzveidīgām, miniatūrās

formās izgatavotām kapa piedevām.

6. Četrpadsmit kapos atrastas atsevišķas monētas.

Pa lielākajai daļai tās pieder kreļļu rotām un visbiežāk

atrastas bērnu kapos. Jāatzīmē sudraba un bronzas

piekariņi, kas ornamentēti ar monētu motīviem. Monētu

lielākā daja attiecas uz XI gs., tie ir vācu un dāņu
denāri un anglosakšu peniji. Atrasts arī viens arābu

dirhems.

7. Tāpat kā iepriekšējā gadā, pirmā kapulauka teri-

torijā novēroti ar ritiem saistīti tumšas zemes plan-

kumi un izsekots agrākas apmetnes pēdām ar švīkātās

keramikas lauskām.

8. Jaunie materiāli visumā apstiprina kapulauku

datējumu ar 10.—13. gs. Atsevišķi otrā kapulauka ap-

bedījumi varētu attiekties uz 13. gs. beigām.

9. Doles salas augšgala intensīvā apdzīvotība agra

feodālisma periodā, ko pagaidām pazīstam no pētīta-

jiem kapulaukiem, liecina par plašu dzīvesvietu pastā-

vēšanu kapulauku tiešā tuvumā. Ir pamats domāt, ka

dzīvesvietas robežas iesniedzas Sausās Daugavas kras-

tā izvietoto Vampeniešu ciema saimniecību piemājas

lauciņos. Nākamās vasaras darba uzdevumā ietilpst šīs

dzīvesvietas izrakumi, kā arī kāda vēl nepētīta kapu-

lauka noskaidrošana ciema rietumgalā pie Dūdiņu

mājām.
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V. Urtāns

DAUGMALES EKSPEDĪCIJAS REZULTĀTI 1967. G.

1. Daugmales pilskalnā un senpilsētā, kas atrodas

Daugavas kreisajā krastā apm. 22 km no Rīgas, Lat-

vijas PSR Vēstures muzejs (agrāk — Centrālais valsts

vēstures muzejs) turpināja arheoloģiskos izrakumus

jau sesto gadu (1933., 1935.—1937., 1966.—1967. g.).
1967. g. darbi pilskalna valnī, plakumā un senpilsētā
koncentrējās tajās vietās, kuras pēc Rīgas HES uzcel-

šanas tiks appludinātas vai apdraudētas. Noraktajā
390 m 2plašajā teritorijā iegūtas 745 senlietas, pāri par
10000 māla trauku lausku, daudz sārņu, šīfera gabalu,
kramu, dzīvnieku kaulu, asaku, labības graudu, koku

paraugu v. c. Kopā ar agrākajiem ieguvumiem Daug-
male devusi vairāk nekā 12 000 senlietu un ap

160 000 vienību keramikas.

2. Pilskalna valnis ar koka nocietinājumiem
dedzis 14 reizes. Tas konstatēts, norokot 7 m augsta-
jam un ap 80 m garajam valnim pret Daugavu vērsto

ziemeļgalu, gar kuru pilskalnā vedusi viena no uz-

ejam. 11. un 12. gs. nocietinājumiem bija divas ar

šķērssienām sastiprinātas guļbaļķu sienas, kas atradās

viena no otras 2 m attālumā. Zem koka sienām parasti
bija akmeņu pamati un mala vai smilšu uzpildījums.
Šajos apcirkņveida nocietinājumos, kas dažreiz apmesti
ar mālu un kuriem 4. slānī konstatēts arī pārsegums,

uzturējās pils sargi, ko apliecina dažādas senlietas,

keramika, labības graudi. Vaļņa nogāzes bija nostipri-
nātas ar akmeņiem vai paralēli guldītiem, ar zemi

apbērtiem kokiem. Nocietinājums 5. slānī veidots citādi:

zemē iedzītie mieti balstīja no ārpuses guļbaļķu nocie-

tinājuma ārsienu, kuru ar iekšējo sienu savienoja

šķērsbaļķi. 6. slānī nodegušie koka nocietinājumi iezī-

mējās kā 10—20 cm bieza pelnu kārta pa visu valni.

lekšējā pakājē šis slānis nostiprināts no ārpuses ar

bajķiem, kas balstījās pret zemē iedzītiem mietiem.

Vaļņa iekšējā pakājē 5. un 6. slānī atradās dzīvojama
ēka (5. celtne) ar vairākkārt pārbūvētām kleķa-akmeņu
krāsnīm un 10. gs. un 11. gs. sākuma senlietām. Zem

5. celtnes atsegtas dzelzs ieguves krāsns paliekas.
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-11. gs. un varbūt 12. gs. sākumā paralēli valnim uz

iekšpusi no tā pacēlās guļkoku siena, kuru no vaļņa

puses atbalstīja resni zemē iedzīti un akmeņiem aplikti
mieti, bet no otrās puses sienai pieslējās akmeņu sakrā-

vums. Šis uzejas papildnocietinajums veda gar vaļņa
ziemeļgalu, tad, atduroties pret baļķu sienu, pagriezās
uz dienvidiem un turpinājās gar vaļņa iekšējo pakāji.
Papildnocietinājums (apzīmēts kā 2. celtne) varēja būt

daļēji segts.
Valni no ārpuses apjoza grāvis (1.—7. slānī). Ar

kokiem pārklāti iedziļinājumi — mītnes paliekas —

vērojami arī vaļņa iekšēja pakājē — 9.—12. slānī.

ledziļinājumi veidojušies, ņemot šeit zemi vaļņa uz-

pildījumiem.

Vaļņa 7.—14. slānī atradumu ļoti maz. Guļkoku no-

cietinājumi šeit tāpat nodeguši un jaunie celti vecajās

vietās, katru reizi paaugstinot valni ar zemes, akmeņu
vai koku uzpildījumu. Šie slāņi attiecināmi uz

m. ē. I g. t. vidu, pirmo pusi un I g. t. p. m. ē. Vislabāk

koku konstrukcijas saglabājušās 12. slānī (I g. t. p.

m. ē.). Ap 2 m augstā uzmestā zemes vaļņa augšdaļā
stāvēja žogs, ko veidoja ap iedzītiem mietiem horizon-

tāli izlocītās kārtis. Degušie koki, kas vietām bija no-

stiprināti ar mietiem, klāja arī vaļņa ārējo nogāzi un

ap 2 m plato vaļņa augšu. 13. un 14. slānī vaļņa vietā

bija ar mietiem nostiprināta guļbaļķu aizsargsiena.
Valnī iegūtas 196 senlietas: akmens kaitina un cirvja

fragmenti, kaula īleni, galodas, bronzas skaldņotā
kakla gredzena gals (I g. t. p. m. ē. — m. ē. 6. gs.),
kā arī dzelzs dzirkles, slēdzenes, zobena un bultu gali,
ledus pakavi, kaltiņš, slīmests, bronzas pakavsaktas,
spirālgredzeni, labotā bronzas bļoda, atsvariņi, kaula

saliekamā ķemme, tīģeļi, māla atsvari ar krustiņu no-

spiedumu no vertikālajiem aužamiem stāviem un citas

10.—12. gs. senlietas.

3. Pilskalna plakumā bez jau pieminētā uzejas

papildnocietinājuma (2. celtne), dzīvojamās ēkas pie

vaļņa (5. celtne) un dzelzs ieguves krāsns atsegtas vēl

3 dzīvojamās ēkas ar pavardiem. Viena no tām

(1. celtne) iedziļināta, tās platība —ap 16 m2. Švīkātā

un tekstilā keramika, kaula īleni un citas senlietas ļauj
to datēt ar mūsu ēras sākumu. Citā iedziļinātā celtnē.



79

kuras platība ir ap 10 m 2 (3. celtne), atrasta bezripas
gludā, apmestā un švīkātā keramika un senlietas (starp
tām kaula svilpīte), kas datējamas apm. ar 500. g. Virs-

zemes 11. gs. dzīvojamo ēku ar vējtveri (4. celtne) labi

iezīmēja akmeņu pamati, tās platība — ap 12 m2.
Atsegtās krāsnis un pavardi liecina par intensīvu pla-
kuma apdzīvotību un zemes pārrakumiem, tāpēc ne

visu celtņu kontūras viendabīgi melnajā mītņu zeme

atšķiramas.
Plakumā atrastas II g. t. p. m. ē. beigu un I g. t.

p. m. ē. senlietas: krama kasīkļi un nazis, akmens

cirvja pieta un urbuma tapiņas, bronzas sirpja gals,
kaula bultas gals ar atskabargām, kaula rotadatas un

neolītisks krama bultas gals. M. ē. I g. t. pirmajai pusei
un vidum pieder vairākas galodas, dzelzs spieķadata,
bet 10.—12. gs. — saliecamie bārdas naži, krustiņi,

Dānijas karaļa Knuta (1016. —1035. g.) penija atdari-

nājums — piekariņš, rotātās kaula ķemmes, pusgatavs
12. gs. bronzas zirdziņš — piekariņš, rotkaļa veserītis,

pincete, ar sudrabu inkrustētie laužņi, sudrabotie zāģ-
veida apkalumi, tecilas ripas dala, skandināviska adata

ar galvā ievērtu riņķi, kaula slida v. c. Jāatzīmē fili-

grāns kaulā griezts briedītis, kam analoģijas pagaidām
nav zināmas.

4. Senpilsētas izrakumos (uz rietumiem no pils-
kalna) atsegtas celtņu paliekas un 3 pavardi. Senlietas

te analogas pilskalna atradumiem, tikai mazāk grez-
numlietu. Ļaudis šeit darbojušies jau pirms mūsu ēras,

bet konstatētās dzīvesvietas attiecas uz m. ē. I g. t.

pirmo pusi un vidu. Kādā šī laika celtnē atrasts graud-
berzis ar paliktni. Senpilsētā intensīvāk apdzīvota
11.—12. gs. Samērā daudz arī 16.—20. gs. lietu (holan-
diešu pīpes, monētas, naglas), jo senais sauszemes ceļš

gar strautiņu uz seno Daugavas ostu (vēlāk pārceltuvi)
izmantots pastāvīgi.

5. Starp Daugmales atradumiem daudz tirgoņu pie-
derumu un arī importlietu no Skandināvijas, Kriev-

zemes, Igaunijas, Lietuvas, Kursas un citām zemēm, kā

arī vietējo amatnieku darba rīku, izejmateriālu (dzelzs,

bronza, sudrabs, šīferis, kauls, rags, dzintars, māls),

pusgatavu un gatavu senlietu. Daugmale 10.—12. gs.

bija visai ievērojams tranzīttirdzniecības un amatniecī-
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bas centrs, jo Daugavas ceļu šeit šķērsoja sauszemes

ceļš no Lietuvas caur Zemgali uz Ziemeļlatviju un

Igauniju vai Pleskavu.

Spriežot pēc senlietām, pilskalna un senpilsētā sā-

kumā dzīvoja zemgaļi, bet 11. un 12. gs. lietas etniski

dažādas.

6. Apzinot apkārtni, nelieli pārbaudes izrakumi iz-

darīti jaunatklātajā apmetnē pie Vedmeriem,

pie strautiņa ietekas Daugavā. Līdz 70 cm biezais

mītņu slānis satur degušos akmeņus, kaulus, apmetu-
mus un bezripas keramiku, kas raksturīga m. ē. I g. t.

Šī apmetne, kas atrodas ap 2 km uz austrumiem no

Daugmales pilskalna, ietilpst Rīgas HES applūdinā-

majā zonā.

7. Nelieli pārbaudes izrakumi veikti kapulaukā,
t. s. Kranču kalniņā, kas atrodas Daugavas krei-

sajā krastā ap 2 km uz rietumiem no Daugmales pils-
kalna un ietilpst Rīgas HES applūdināmajā zonā.

Kapulauks stipri sapostīts pirmajā pasaules karā, to

izskalo arī Daugava. Konstatēti vēsturisko laiku apbe-

dījumi.

A. Zariņa

1967. G. ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

SALASPILS LAUKSKOLĀ

1. Izrakumi Salaspils Laukskolas teritorijā notika no

1967. g. 25. maija līdz 30. septembrim. Izpētīta 3500 m 2
liela platība, kur atsegti 53 lībiešu kapi (kopā ar

1936.—1937. g. V. Ģintera atsegtajiem — 77). Bez

kapulauka pētīta arī šeit atklāta apmetne. Senvieta

kopumā aizņem 5—7 ha platību.
2. Atsevišķas lauskas ar auklas nospiedumiem,

akmens cirvju fragmenti un krama izstrādājumi lie-

cina, ka Laukskolas apkārtne bijusi apdzīvota vismaz

I g. t. p. m. ē. Netraucēts kultūras slānis, kas attiecas

uz m. ē. I g. t. pirmo pusi, bija saglabājies 10x14 m

lielā laukuma. Te izpētīta kāda 4—6X8—10 m līdz

120 cm iedziļināta celtnes vieta, kurā konstatētas 3 ap-
dzīvotības kārtas. Celtnes rajonā atrastas arī dzelzs
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ieguves krāsns paliekas. Zemkopību un lopkopību rak-

sturo atrastie graudberži, slīpējamie akmeņi, dzelzs

naži, īleni, sirpis, izkapts, māla vārpstas skriemelis.

No keramikas pārstāvēta gludā bezripas (74%), sasto-

pama arī apmestā (14%), gludināta (2%) un švīkāta

(10%) keramika. Svīkātā keramika norāda, ka apmetnē
dzīvojuši baltu cilts piederīgie. Apmetnes slānī vēlāk

ierakti 10.—12. gs. lībiešu kapi.
3. Blakus kapulaukam konstatēta lībiešu ciema vieta.

Tas kultūras slānis stipri postīts, zemi apstrādājot.

Izpētītas divu 3—4X4 —5 m dzīvojamo ēku atliekas ar

pavardu paliekām un vairāku citu celtņu detaļas (pa-
vardu un stabu vietas v. c). Pavardi krauti no akme-

ņiem, nedaudz iedziļināti, 50—80 cm diametra. Celtņu
tuvumā atklātas 100 cm dziļas mucveida (ap 100 cm

diametrā) bedres pārtikas glabāšanai. No celtņu kon-

struktīvām paliekām saglabājušās stabu vietas un

pamatzemē nedaudz ierakti akmeņu pamati sienu bal-

stīšanai.

Apdzīvotība Laukskolas lībiešu ciema teritorijā tur-

pinājusies arī vēlāk — viduslaikos. Par to liecina at-

rastās māla trauku lauskas, holandiešu pīpju frag-
menti v. c.

4. Lībiešu ciemam rietumos cieši pieslēdzas 10.—12. gs.

kapulauks. Kapi izvietoti reti, ik pa 10—20 m. Sasto-

pami ugunskapi ('/ 3 ) un skeletkapi ( 2/3 ). 10. un 11. gs.

pārstāv gan ugunskapi, gan skeletkapi. Ugunskapi
ierakti līdz 50 cm dziļi ap 50 cm diametrā lielās

ligzdās; kopā ar mirušo dedzināti arī viņam līdzdotie

priekšmeti. Skeletkapi ierakti dziļāk — līdz 100 cm, tie

orientēti galvenokārt (74%) ar galvu uz ZR (Z orien-

tācija sastopama 10%, DR — 3%, A un R orientācija

parasta bērnu apbedījumiem — 13%)- Pusei no apbe-

dījumiem konstatēti akmeņu iežogi vai virskapu akmens

krāvumi. Tie nav blīvi, visbiežāk sastopami tikai daži

akmeņi. Akmeņu iežogi un krāvumi jāuzskata par

somisko akmenskrāvumu kapu senu tradīciju.

Mirušajam pie galvas vai kājām 52% no apbedīju-
miem atrasti māla trauki (domājams, ar ēdienu) vai

to lauskas. Konstatēti arī olas un suņa ziedojumi. Obli-

gāta apbedīšanas paraža bijusi ogļu kaisīšana kapa
bedrē. Kapu tuvumā konstatētas ar bēru rituālu sais-
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tītu ugunskuru paliekas. Tajās atrod dažu bronzas vai

dzelzs priekšmetu fragmentus vai māla trauku lauskas.

5. Mirušie apglabāti rotātā svētku tērpā, kapā viņiem
doti līdz darba rīki un ieroči. Lībiešu sievietes pilnu
svētku rotu raksturo grezna bronzas krūšu važiņu rota,

kas ar divām bruņurupuča saktām piestiprināta apģēr-
bam plecu apvidū. Pie važiņām (vai jostas) piekārts
nazis greznā bronzas makstī, adatu kārbiņa, dzintara,
dzīvnieku zobu un dažādu bronzas figūru amuleti.

Kaklu rotā krāsainu stikla kreļļu rota un bagātos ap-

bedījumos — kakla gredzeni (līdz 4). Katrā rokā uz-

vilktas I—3 dobas, ornamentētas aproces vai arī pa

spirālaprocei, pirksti rotāti gredzeniem.
Vīriešu apģērba saspraušanai lietotas pakavsaktas,

apjošanai — ar bronzu apkaltas ādas jostas. 56% no

vīriešu kapiem sastopami ieroči: cirvji, šķēpi, dažos arī

pieši. Piedevām bagātāko vīriešu kapu rotu starpā ir

arī krelles un dzintara piekariņi. Greznākie vīriešu un

sieviešu apģērbi rotāti ar bronzas gredzentiņiem un

alvu. Līdzīgas piedevas sastopamas bērnu apbedījumos.
Darba rīki un sadzīves priekšmeti konstatēti 48%

kapos. Kā sieviešu, tā vīriešu un bērnu kapos visbiežāk

sastopami naži. Sievietēm vairākkārt kapā ieliktas

dzirkles, vīriešiem — galodas, šķiltavas v. c.

6. Apbedījumos vērojama agrā feodālisma periodam

raksturīgā mantiskā diferenciācija. Bagātas rotas sasto-

pamas tikai 17% apbedījumu.
7. Atrastie priekšmeti raksturo plašo tirdzniecības

un kultūras sakaru loku, kura paplašināšanos sekmēja
vietas izdevīgā ģeogrāfiskā situācija Daugavas krasta

un 10.—12. gs. ievērojamākā tranzīttirdzniecības

centra — Daugmales pilskalna tuvums. No Skandināvi-

jas importētas bruņurupuča saktas ar zoomorfu orna-

mentu (no Zviedrijas cietzemes), kārbas sakta un lāč-

galvas saktas, sudraba piekariņi, aproces (no Gotlan-

des). Pēc ievesto bruņurupuča saktu paraugiem dari-

nāta virkne vietējo saktu. Pa austrumu tirdzniecības

ceļu ievestas krāsainās stikla krelles, arābu dirhemi

v. c. Tāpat kā citos Daugavas lībiešu kapulaukos, spē-

cīgi izpaužas arī latviešu tautību (kuršu, latgaļu, zem-

gaļu) ietekme.

Izrakumi Laukskolā turpināsies.
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A. Zariņa

1967. G. ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI

SALASPILS VĒJSTŪROS

1. Senvieta atrodas Daugavas labējā krastā 16,5 km

no Rīgas un aizņem ap 2500 m
2, pie kam apmēram

trešā daļa tās izpostīta, ceļot ēkas. Izrakumu laikā no

1967. g. 1. oktobra līdz 5. novembrim atsegti 700 m
2,

konstatēti dažādu laikmetu kapulauki un apmetne.
2. Daugavas otrajā terasē pie strauta ietekas Dau-

gavā konstatēts bronzas laikmeta kapu uzkalniņš, no

kura bija saglabājusies tikai trešā daļa. Uzkalniņa
diametrs bijis 10—12 m, augstums — 160 cm. Tas ierī-

kots dabīgā paugurā, uzbērts no mālainas zemes, satu-

rēja pelnu un ogļu plankumus. Plāna deguma kārtiņa

bija novērojama arī uzkalniņa pamata līmenī. Pelnu un

ogju atliekas uzkalniņā liecina par uguns ritiem pirms
uzkalniņa ierīkošanas un apbedot. Uzkalniņam bija

saglabājusies daļa no ārējā akmens riņķa, kas veidoja
divus regulārus, koncentriskus, cieši piegulošus lokus.

Ārējais loks sakrauts divās kārtās. Pēc akmeņu loka

konstrukcijas Vējstūru uzkalniņš radniecīgs bij. Aust-

rumprūsijas šī perioda uzkalniņiem. Uzkalniņā atsegti
3 ugunskapi, 3 skeletkapi un deviņi vēsturisko laiku

apbedījumi.
Bronzas laikmeta apbedījumi ierakti virs akmeņu

loka un tā tuvumā, loka ārpusē, daļēji izjaucot akmeņu
rindu. Ugunskapi ierakti 60—100 cm dziļi un veido

iegarenas 40—50x80—130 cm kaulu ligzdas, kas para-

lēlas loka daļai (DR—ZA virzienā). Tāpat orientēti arī

skeletkapi. Tie ierakti vēlāk par ugunskapiem un ir

50—60 cm dziļi. Mirušie guldīti uz muguras, izstieptā

stāvoklī. Divi apbedījumi orientēti diametrāli pretējos

virzienos, daļēji nosedzot viens otru. Šķirsta vietas

iezīmē aiz galvas un sānos vertikāli novietotas dažas

plānas dolomīta plāksnes.

Atsegtie apbedījumi attiecināmi uz I g. t. p. m. c.,

bet uzkalniņš, jādomā, ierīkots nedaudz agrāk. Novē-

rojumi par uzkalniņa uzbūvi, apbedīšanas veidu un

atradumi (zirga zobi, apstrādāts krams, apakšējais
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graudberzis) ļauj secināt, ka Vējsturu uzkalniņa līdzīgi
Kalniešu un Rezņu uzkalniņiem var būt apglabāti balti.

3. Uzkalniņa tuvumā konstatēts līdz 30 cm biezs

agras apmetnes kultūras slānis. No tās atsegti 30 m
2,

izpētīta no nelieliem šķeltiem akmeņiem krauta pa-
varda vieta. Pēc atradumiem (kvarcīta šķiļamakmens,
nedaudzas bezripas gludās un švīkātās keramikas laus-

kas) apmetne attiecināma uz m. ē. I g. t. pirmo pusi.

Apmetnes teritorijā vēlāk ierīkoti vēlā dzelzslaikmeta

un vēsturisko laiku kapi.

4. Izpētīti sešpadsmit 10./II.—12./13. gs. lībiešu kapi,
no kuriem vienu trešdaļu sastāda ugunskapi. Tie ierakti

līdz 60 cm dziļi un veido kaulu ligzdas ap 50—60 cm

diametra. Dedzināti arī līdzdotie priekšmeti. Paraža

mirušos sadedzināt Vējstūru kapulaukā 12. gs. vairs

nav konstatēta.

Skeletkapi ierakti līdz 140 cm dziļi, no tiem 52%

kapu orientēti ar galvu Z virzienā un 48% — ZR vir-

zienā. Pusē no apbedījumiem atrasti līdzdoti māla

trauki vai to lauskas. Kapu bedrēs kaisītas oglītes,
kapu tuvuma sastopamas 50x50—200 cm lielas rituālo

ugunskuru vietas, kurās atrasti daži bronzas vai dzelzs

priekšmeti, trauku lauskas, daži trūdējuši vai kalcinēti

kauliņi.
Sieviešu kapos sastopamas lībietēm raksturīgas krūšu

važiņu rotas ar I—31 —3 važiņu rindām un ar vietējo rot-

kaļu atdarinātām bruņurupuča saktām, stikla kreļļu
kakla rotas, pa vienam kakla gredzenam, dobas un ma-

sīvas vai šauras aproces (pa vienai katrā rokā), spirāl-

gredzeni. Kādā 12./13. gs. traucētā kapā atrasti rotāti

vilnas auduma kājauti. To bronzas spiralīšu raksts rad-

niecīgs šī laika somu un igauņu audumu rotājumiem.

No vīriešu rotām sastopamas bronzas pakavsaktas,
ar bronzas plāksnītēm un alvas podziņām apkaltas ādas

jostas. Vairāk nekā pusē (58%) no vīriešu kapiem at-

rastas šķiltavas ar kramu. Tirgotāja funkcijas raksturo

kāda vīrieša kapā uzietā atsvaru bumbiņa un sudraba

stienītis. No darba rīkiem visvairāk atrasti naži.

Vējsturu kapulaukā, tāpat kā citos Daugavas lībiešu

kapulaukos, atrastie priekšmeti atspoguļo kaimiņos

dzīvojošo latviešu cilšu ietekmi un dzīvos tirdzniecības



sakarus ar Skandināvijas zemēm un arī austrumu vir-

zienā.

5. Uz 17.—18. gs. attiecas 24 kapulaukā atsegtie

kapi. Daži no tiem ierakti bronzas laikmeta uzkalniņā
un apmetnes teritorijā. Vēlie apbedījumi ierakti līdz

120 cm dziļi, pēc kristīgo apbedīšanas paražām orien-

tēti ar galvu galvenokārt DR virzienā. Šur tur saglabā-
jušās naglotu šķirstu atliekas. Piedevas — bronzas

krustiņi, bronzas kniepadata, apģērba pogas — atras-

tas tikai četros kapos. Vēlā kapulauka teritorija aiz-

ņem tikai 8—5x30 m lielu platību, tā izmantota īsu

laika posmu un 19. gs. vidū apbūvēta. Jādomā, ka šeit

nav pastāvējusi iesvētīta kristīgo kapsēta.
Dažādu laikmetu apbedījumi Vējstūros raksturo tau-

tas sīksto paražu apglabāt mirušos vietās, kas saistītas

ar seniem ticējumiem.
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