
"Aizvēstures mantojums un tūrisms: 
Eiropas un Latvijas piemēri"

Artūrs Tomsons

05.02.2019.



Aizvēstures termina formulējums latviešu valodā

Aizvēsture ir cilvēces vēstures
periods, par kuru nav saglabājušās
rakstiskas liecības. Tas ir vēstures
senākais posms no cilvēka rašanās
brīža līdz pirmo civilizāciju
izveidošanās laikam.

Aizvēsture Senvēsture Priekšvēsture

Prehistory Vorgeschichte Prähistorie Uhrgeschichte Доистория







Aizsargājamo kultūras pieminekļu 
saraksts



Arheoloģisko pieminekļu veidi

DZĪVESVIETAS APBEDĪJUMI KULTA VIETAS

PILSKALNI SENPILSĒTAS SKELETKAPI
KOKI ALAS

AKMEŅIAVOTI

UGUNSKAPI

LĪDZENIE UZKALNIŅKAPI
AKMENS 

KRĀVUMA
SENKAPI

CIEMU 
VIETAS

SENĀS OSTAS

PĻAVAS

KALNI



Pieņemtais aizvēstures iedalījums Latvijas 
teritorijā

• Bronzas laikmets (1800.-500. pr.Kr.)

• Paleolīts (8500. – 7700. pr.Kr.)

• Mezolīts(7700. – 4500. pr.Kr.)

• Neolīts (4500. – 1800. pr.Kr.)

• Senākais dzelzs laikmets (500. g. pr. Kr. – Kr.dz.)

• Agrais (romiešu) dzelzs laikmets (1.-400. m.ē.)

• Vidējais dzelzs laikmets (500.-800. g.).

• Vēlais dzelzs laikmets 9.-12. gs.

AKMENS LAIKMETS

AGRO METĀLU 
PERIODS

DZELZS 
LAIKMETS



IZGLĪTĪBAZINĀTNE TŪRISMS

Arheoloģiskie 
avoti ir mēmi

Nepieciešama saprotama 
interpretācija

Jāmeklē palīdzība arheoloģijā

Aizvēstures mantojums un šodienas biežākās tā izmantošanas jomas



Zemūdens arheoloģijaGaisa arheoloģija

Industriālā arheoloģija

Militārā (kaujaslauku) arheoloģija

Jauno laiku arheoloģijaAntīkā arheoloģija Viduslaiku arheoloģija

uc. ....

Mūsdienu daudzās arheoloģijas



Galvenie traucēkļi veidojot ticamas  
vēsturiskās rekonstrukcijas:

• pārāk trūcīgs pieejamo avotu materiāls;
• nepietiekams zināšanu līmenis; bezrūpīga attieksme;
• nespēja precīzi 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 aplamību 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.



Džeimss R. Metjū 

Eksperimentālā arheoloģija ir arheoloģiskās
izpētes apakšnozare, kas izmanto virkni dažādu
metožu, paņēmienu, analīzes veidu un pieeju
kontrolētā atdarinošā eksperimentā, replicējot
pagātnes fenomenus (no priekšmetiem līdz
sistēmām), ar nolūku izvirzīt un pārbaudīt
hipotēzes, lai radītu vai vairotu analoģijas
arheoloģiskās interpretācijas vajadzībām.



No arheoloģiskā 
eksperimenta un 
rekonstrukcijām

līdz muzejparkam



Rekonstrukciju veidi

• Materiālās 
kultūras 
liecības

• Vēsturiski 
notikumi

Priekšmeti 
(artefakti)

Struktūras un 
celtnes

Daiļlitaratūra Kinofilmas
Vēsturiski 

inscenējumi



Ceļš uz eksperimenta pielietojumu 
arheoloģijā un pagātnes izziņā

Alberts Rode (1682-1724) – pirmais

izgatavo akmens cirvi,

lai pierādītu, ka tas ir cilvēka roku

darbs;

Jakobs fon

Mellens (1659-

1743) – liek 

podniekiem pētīt 

senās keramikas 

atradumus no 

Ziemeļvācijas, lai 

pierādītu tās 

rašanos.



• Etnogrāfiskie brīvdabas muzeji

• Pirmie “dzīvās vēstures” 

pasākumi un izstādes

• Tūra Heijerdāla 

ceļojumi

• Padomju pētnieka 

S.Semjonova 

arheoloģiskie 

eksperimenti un 

darbi traseoloģijā

1950tajos gados

• Poļu pētnieku aktivitātes 

Biskupinā (kopš 1936 g.)



Traseoloģijas attīstība Etnoarheoloģiskie
pētījumi



“Primitīvo” kultūru izpētes iespējas, analoģijas principa pielietojums

Klods Levi StrossBroņislavs Maļinovskis



Tūrs Heijerdāls
(1914. g. 6.okt. – 2002 18. apr.)

Kon Tiki (1947)

Ra I un Ra 

II (1969-70)

“Tigris”

(1978)



Hanss-Ole Hansens

Leires centrs 

Dānijā (1964)



Džons Kolzs



Pīters Reinolds
(1939.g. 6.nov. - 2001.g. 26. sept.).

Batseras senā ferma 

(Anglija)



Arheoloģisko eksperimentu veidi

Kontrolētie 

eksperimenti
Dabīgie 

eksperimenti

Lauka 

eksperimenti

Laboratoriskie 

eksperimenti



Kas ir arheoloģisk(ai)s muzejparks? 
Raksturīgākās iezīmes:

• Muzejs;

• Arheoloģisks;

• Reālu izmēru konstrukciju un struktūru 
rekonstrukcijas;

• Kolekcijas;

• Saistība ar zinātnisku izpēti, eksperimentiem;

• Atbilstoša interpretācija.



1889.g. izstāde  Exposition
Universelle Parīzē

Īsa veidošanās vēsture



http://handerihelgen.se/wp-content/uploads/2014/06/beguiling_skansen_pictures.jpg

Artur Immanuel 

Hazelius
(30 November 1833 – 27 May 1901)

Skansens, Zviedrija (1891)





1893. gadā uzbūvētais vikingu kuģa atdarinājums, kas 
27 dienās no Oslo nokļuva līdz Ņujorkai un tika 

izstādīts Pasaules sasniegumu izstādē Čikāgā



1912 – Rīgas Zooloģiskais dārzs



Latvijas Etnogrāfiskais 
Brīvdabas muzejs 

(1924)

Igaunijas Etnogrāfiskais 
Brīvdabas muzejs 

(1957)



Arheoloģisko brīvdabas muzeju un 
centru “bums” pēc Otrā Pasaules kara

• Leire (Dānija)
• Arheons (Nīderlande)
• Batsera (Lielbritānija)
• Kierikki (Somija)
• Kernave (Lietuva)
• Gedelona (Francija)
• Āraiši (Latvija)
• u.c.



Arheo-parki
Vācijā:





Biskupina, Polija (1936)







Leire, Dānija (1960-to gadu sākums)









Gedelona (Francija)



Moldovas universitātes eksperimentālais 
centrs



Kernave (Lietuva)



Unteruldingenas pāļu būvju ciemats 

(Vācija)





Batseras senā ferma (Lielbritānija)





























Latenium (Šveice)

















Pukkisaari (Somija)











Arheons (Nīderlande)









Volina (Polija)















Nacionālā Mantojuma parks (Īrija)











Mamucas muzejs (Austrija)



Asparnas pils Hermana Niča (Nitsc) 
modernās mākslas muzejs













Atapuerkas arheoloģiskais parks (Spānija)























Āraišu arheoloģiskais muzejparks
(LATVIJA)

https://araisuezerpils.wordpress.com





Āraišu ezermītnes izpēte un 
rekonstrukcija

Dr.Jānis Apals

(1930-2011)



Uldevena pils Lielvārdē







Kroma kolns



Vienkoču parks













Pieredze Izglītība Eksperiments+

Education Entertainment Edutainment+





Lielākās ar eksperimentālo arheoloģiju 
saistītās organizācijas Eiropā:

• EAAR – Eksperimentālās arheoloģijas Eiropas
asociācija http://www.exar.org

• EXARC – Eiropas arheoloģisko brīvdabas muzeju
un citu eksperimentālajā arheoloģijā iesaistītu
institūciju apvienība http://www.exarc.net

• EAA – Eiropas arheologu asociācija http://www.e-
a-a.org/

http://www.exar.org/
http://www.exarc.net/
http://www.e-a-a.org/


Paldies!
www.arheostudija.lv
arturs.tomsons@gmail.com

+37126497228

http://www.arheostudija.lv/
mailto:arturs.tomsons@gmail.com

