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Galvenās institūcijas, kas saistītas ar 
arheoloģiju Latvijā

• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;

• LU vēstures un filozofijas fakultāte;

• Latvijas Nacionālais vēstures muzejs;

• LU Latvijas vēstures institūts;

• SIA«AIG», «Archeo», «Arheoloģiskā izpēte»



DZĪVESVIETAS APBEDĪJUMI
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• RAKSTĪTIE  AVOTI

1. sāgas
2. rūnakmeņi
3. hronikas
4. Līgumi,
5. lēņu grāmatas
6. vēstules,
7. ceļojumu piezīmes

• ARHEOLOĢISKIE AVOTI

• darbarīki

• rotaslietas

• bruņojums

Galveno avotu raksturojums



Mērvallas (Nedervalles) rūnakmens 
(ap 1040)



Hronikas

Livonijas Indriķa hronika
Vecākā Livonijas Atskaņu hronika



Līgumi





Rīgas pilsētas, ordeņa un domkapitula līgums ar 
kuršiem, 1230.g.

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=073420_1.gif



Lēņu grāmatas

Vācu ordeņa 
Livonijā mestra 
Gerharda 
1320.gadā 
Daugavgrīvā 
izdota lēņu 
grāmata 
Tontegodem par 
to, ka viņam 
piešķirti lēnī 2 arkli 
zemes pie 
Cerendes upes

http://www.kuldigasmuzejs.lv/id104/kursu-koninu-lenu-gramata

http://www.kuldigasmuzejs.lv/id104/kursu-koninu-lenu-gramata


Parādnieku saraksti

• Rīgas parādnieku grāmatas fragments (13. gs. b. –
14. gs. sākums)



Avotu publikācijas



Zinātniskā un populārzinātniskā  literatūra





Baltu hidronīmu areāls ap 500. g. pr. Kr.

(pēc LI II, 2007)

Latvijas un Austrumbaltijas arheoloģiskā 
periodizācija un rietumbaltu etnoģenēzes 

jautājumi



Baltu 
arheoloģiskās 
kultūras I g.t. 

pr. Kr.

•



DZELZS LAIKMETA PERIODIZĀCIJA

• Senākais dzelzs laikmets (5. gs. pr. Kr. līdz ēru mija);

• Agrais («romiešu») dzelzs laikmets (1. – 4. gs.);

• Vidējais dzelzs laikmets («Tautu staigāšanas periods») (5. – 8. gs.);

• Vēlais dzelzs laikmets (9.-12. gs.). («vikingu laikmets» 9. līdz 11.
gs.2.p.)



Pēc: Vasks 1997



Akmeņu apļu konstrukcijas Genču (Genčiai) 
kapulaukā



Kalēja apbedījums, Rucavas Mazkatuži, 19, kaps. 
3. gs.



Rietumbaltu 
(proto-kuršu) 

senlietas agrajā 
dzelzs laikmetā



Kaklarota no Liepājas apr. Virgas 
Kalnazīvertiem



2015. gadā atrastais Priekules romiešu 
2.-3. gs. monētu depozīts

http://www.la.lv/laimigs-ieguvums-sarezgitos-apstaklos/



http://lnvm.lv/wp-content/uploads/2018/01/senie_laudis.jpg

http://lnvm.lv/wp-content/uploads/2018/01/senie_laudis.jpg


Vidējais dzelzs laikmets (5.-8. gs.).

Pēc: LI II, 2007



Centrāleiropa 3.-4. gs.

Pēc: LI II, 2007



Slāvu migrācijas 6.-7. gs.

Pēc: LI II, 2007



Bagāta vīrieša 
apbedījuma 

inventārs, 8. gs.
Lietuva.



Zemkopība vidējā dzelzs laikmetā

Pēc: Vasks 1997 un LSV 2001



Rietumbaltu rotas un ieroči vidējā dzelzs laikmetā



Skandināvu klātbūtnes jautājums



Skandināvu ugunskapa inventārs no Grobiņas 
Smukumu (Rudzukalnu) kapulauka

Pēc: Nerman 1958





Pēc: Radiņš 1996



Skandināvu kuģu apbedījumi Sāremā

http://viking.archeurope.info/index.php?page=salme-ship-burial-photo-02



http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2011-02-allmae.pdf

http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2011-02-allmae.pdf


https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/isotopic-provenancing-of-the-salme-ship-burials-in-previking-age-
estonia/2104723979CFABF9B89CD36851218E62/core-reader

Cilvēku palieku novietojums Salmes 1. kuģī

https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/isotopic-provenancing-of-the-salme-ship-burials-in-previking-age-estonia/2104723979CFABF9B89CD36851218E62/core-reader


Cilvēku palieku novietojums Salmes 
2. kuģī

http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2011-02-allmae.pdf

http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2011-02-allmae.pdf




Mājdzīvnieku kauli Salmes 
apbedījumos

http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2011-02-allmae.pdf

http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2011-02-allmae.pdf


• Pētījumi jaunatklātajos Padures Lapsu 
senkapos

https://www.facebook.com/archeo.lv/posts/1452687601693139

https://www.facebook.com/archeo.lv/posts/1452687601693139


http://www.la.lv/vikingu-dzivosana-pie-kuldigas-pieradita/ http://www.kuldigasmuzejs.lv/id341/muzejs-sanem-arheologisko-prieksmetu-davinajumu

http://www.la.lv/vikingu-dzivosana-pie-kuldigas-pieradita/
http://www.kuldigasmuzejs.lv/id341/muzejs-sanem-arheologisko-prieksmetu-davinajumu




Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki)
9.-12. gs. 

DZĪVESVIETAS

http://neogeo.lv/ekartes/latvijas-pilskalni.html

http://neogeo.lv/ekartes/latvijas-pilskalni.html


Talsu pilskalna ieejas vieta



Celtnes paliekas Talsu pilskalnā





Lauksaimniecība un zemkopība



Metālapstrāde

Kalēja rīki Rotkaļu rīki



Tehnoloģiskās izmaiņas 11 .gs.



Keramika



Atradumi Talsu pilskalnā



“Dziednieka namiņš” Talsu pilskalnā 
pēc A.Karnupa izrakumu materiāliem.

Iespējamie medicīnas instrumenti

Liecības par ārstniecību dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumā



Rotas









Izmaiņas bruņojumā un tehnoloģijās 
10.-13. gs. 

English 13th C. Blacksmiths forging a helmet 
and checking a sword.
From the work of Thomas on Kent. Roman 
de toute chevalerie.

A hammer from the Liv settlement at 
Ikšķile (inv. nr. VI  131:1224)



Vairogi

Tīras purvs, 9. gs.

Gokstāde, Norvēģija. 10  gs

Gotlande, 12 gs





Mārtiķsalas kapsētā atrasta 
kapakmens stēla 13. gs. 

sākums

Senprūšu attēlojums uz Gņezno katedrāles 
apkaltajām durvīm Polijā



Lībagu Sāraji, 36. kaps

Kuršu bruņucepures



Durbes Dīri



Senkrievu II tipa 
bruņucepures 

(pēc A.Kirpičņikova)



Bruņas

Riņķīšu bruņas 

Kuldīga

Irlava





Zobeni

• Grobiņas Smukumi, 50. kaps



Užavas Silmalciems



Āvas cirvju 
izplatība 

Latvijas un 
Igaunijas 
teritorijā 
11-14.gs.

Pēc: Atgāzis 1997 



Kaujas cirvji t.s. Macijevska ilustrētajā Bībelē (13. gs. vidus)



Krustnešu sadursme ar prūšiem (13./14. gs.)



Viduslaiki
13.-16. gs.



~1150

~1169

966

~1000-1060

~960

~988

Kristietības izplatība ap Baltijas jūru

13. gs



Krusta kari Ziemeļeiropā

• Krusta karš pret vendiem (1147)

• Krusta karš pret somiem (ap 1150 )

• Krusta karš Livonijā (1198-1290)

– Pret lībiešiem (1198–1212)

– Pret latgaļiem un sēļiem (1208–1224)

– Pret igauņiem (1208–1224)

– Pret sāmsaliešiem (1206–61) 

– Pret kuršiem un zemgaļiem (1201–90)

– Pret senprūšiem (1222-1267)

Somu bīskapa 
Bero zīmogs

(1248 – 1258`)



Jautājumi par agro valstiskumu 

Austrumbaltijā

1) Augsta sabiedrības militarizācija, vietēja bruņojuma industrija
2) Kavalērijas nozīmes pieaugums, (karadraudzes vai vietējie

līderi?))
3) Liela mēroga fortifikāciju būve;
4) Aktīvo indivīdu lomas pieaugums (tajā skaitā minēti

rakstītajos avotos);
5) Attīstīta svaru un mēru sistēma, prestiža priekšmetu

cirkulācija.
6) Atšķirības arheoloģiskajā materiālā starp Rietumlatviju un

Austrumlatviju.







Skats uz Austrumeiropu aizvēstures beigās



Daži arheoloģiskā mantojuma 
interpretācijas jautājumi



Vēsturisko 
rekonstrukciju veidi

• Materiālās 
kultūras 
liecības

• Vēsturiski 

notikumi

Priekšme

ti 

(artefakti)

Struktūra

s un 

celtnes

Daiļlitarat

ūra

Kinofilma

s

Vēsturisk

i 

inscenēju

mi



Galvenie traucēkļi veidojot ticamas  
vēsturiskās rekonstrukcijas:

• pārāk trūcīgs pieejamo avotu materiāls;
• nepietiekams zināšanu līmenis; bezrūpīga 

attieksme;
• nespēja formulēt darāmā mērķi, steiga;
• “intuitīva” pieeja; “alternatīvi” informācijas 

avoti;
• vēlme “uzlabot” patieso ainu, ideoloģijas 

ietekme;
• pārvēršanās par subkultūru;
• nepietiekama pasākuma organizācija;
• kopēšana; “mode”;
• iespēja nopelnīt;
• politiskais pasūtījums...



Galvenie pārpratumu iemesli:

• vēlme iegūt apstiprinājumu jau gatavam 
priekšstatam;

• mācīšanās pasniegšana kā eksperimenta 
veikšana; nepietiekamas iemaņas un 
zināšanas;

• rekonstrukciju kā eksperimenta
pasniegšana;

• pārāk plaša atveidojamā hronoloģija un
pārāk plašs izvēlētais reģions;

• detalizētu eksperimenta plānu un
rezultātu analīzes trūkums – teorija pret
praksi u.c.



Pēc: Nowaczyk S. 2008



Avotu trūkums







Paldies!

Kontakti: 

arturs.tomsons@gmail.com

https://lu-lv.academia.edu/ArtursTomsons

mailto:arturs.tomsons@gmail.com
https://lu-lv.academia.edu/ArtursTomsons

