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Tauta

• Ļaužu kopums, bars

• Kādas teritorijas iedzīvotāji

• Zemāko sociālo slāņu pārstāvji

• Etniska vienība

• Nacionāla kopiena – nācija

• Valsts pilsoņi



Etniskas kopienas pazīmes

Vēsturiski izveidojusies cilvēku kopa, kuru raksturo:

• Saistība ar noteiktu teritoriju (tēvzemi)

• Kopienas nosaukums  un valoda

• Savdabīgi kultūras elementi

• Kopīgas ar vēsturi saistītas atmiņas

• Vienotības apziņa, kas aptver vairākus nozīmīgus sektorus

Apziņa „no kurienes mēs nākam” ir pats galvenais faktors, lai pateiktu ”kas mēs esam” 

(Entonijs Smits)



Indriķa Livonijas hronika Senākā atskaņu hronika



Bet gudri vīri, kas ar daudz tautām un viņu būšanām labāki iepazinušies, saka un pierāda,

ka Latviešu sakne un dzimtene esot Āzijā ap Ganģes upi, no kurienes arī krievi un

vāci laikam cēlušies. Tur šo baltu dienu vēl mājo tauta, kas valodā un ieražās gluži

veciem latviešiem līdzīga [..] Latviešu valoda neesot ne vienai valodai tik tuvu rada, ka

Sanskritu vai Indijas valodai [..] Tāpat arī brīnums, ka Latviešu tauta no Indijas še

tikusi, kur tagad mīt. Nav vēl nekāds gudrinieks gadījies, kas šo mīklu pilnīgi atminētu.

(Mājas Viesis 1865, 1)

Indoeiropiešu valodu ciltskoks



Dialektu karte, sastādīta ap 1860. gadu



Latviešu valodas dialekti, 
karte sastādīta 20. gs. 60., 70. gados



Kapu uzkalniņi Krimuldā



Akmeņu krāvuma kapulauks pie Nurmižiem



Mirušo apbedīšanas veids un kapu inventārs



Seno cilvēku ģenētiskie (DNS) pētījumi



ZiemeļkurzemeKuršu zemes 12. gadsimtā



Bīlavu un Plintiņu «Velna laivas», 1398-806. g. pr. Kr.



J. Dēringa izrakumu plāns 
un laivas formas apbedījumu vietu izplatības karte

Laivveida krāvumu izplatība Baltijas jūras 
reģionā (karti sastādījis Capelle 1986)

Apbedījumi ar laivveida akmeņu virsbūvēm



Šonhemas baznīcā (Gotlandē) atrastais 
11. gadsimta rūnakmens

Tirdzniecības ceļi no varjagiem līdz grieķiem 8.-12. gs.



Rimberta Hamburgas arhibīskapijas hronika

Šonhemas baznīcā (Gotlandē) atrastais 
11. gadsimta rūnakmens

Ievērojamā attālumā atrodas kāda tauta, ko sauc par kuršiem. 
Kādreiz tā bijusi pakļauta zviedru virskundzībai, taču jau toreiz 
bija pagājis ilgs laiks, kad tie ar sacelšanos atzina par necienīgu 
palikt atkarībā. To uzzināja dāņi un tai laikā, kad bīskapa kungs 
jau bija ieradies zviedru pārvaldes apgabalā, savākuši lielu 
daudzumu kuģu, devās uz kuršu dzimteni, vēlēdamies nolaupīt to 
mantu un pašus sev pakļaut.
To valstij bija pieci pilsapgabali, kur iedzīvotāji pamanījuši viņu 
tuvošanos, sapulcējās vienkopus, sāka vīrišķīgi pretoties un 
aizstāvēt savu īpašumu. Tiem tika dota uzvara, jo dāņu karaspēks 
tika satriekts (852.g.), puse nogalināta, arī no viņu kuģiem puse 
iznīcināta [..] To uzzinājis, iepriekšminētais zviedru karalis Olafs 
ar karavīriem, vēlēdamies apliecināt savu vārdu un izdarīt to, ko 
nevarēja dāņi, savācis milzīgu karaspēku ieradās (kuršu) 
apgabalos, kas pirms tam viņiem bija pakļauti. Vispirms viņi 
negaidīti ieradās pie kādas šīs valsts pils, ko sauc par Zēburgu. 
Tur atradās 7000 kaujas spēcīgu cīnītāju. Tur nonākuši, viņi to 
pavisam nopostīja, izlaupīja un nodedzināja. Šī panākuma 
iedvesmoti, atstājuši kuģus, viņi pacilātā noskaņojumā steidzās 
piecu dienu garā ceļā uz citu pili, ko sauc par Apūli. Taču tajā pilī 
atradās 15 000 karotāju. Tur nonākuši, viņi (zviedri) ielenca tos 
nocietinājumā un sāka uzbrukumu pilij no ārpuses, bet tie kurši 
vīrišķīgi pretojās no iekšienes……. 
(Rimberta hronika par Sv. Ansakra (801-865) dzīvi, uzrakstīta ap 
865.-876. gadu)



Skandināvu kolonijas Baltijas jūras 
austrumu piekrastē 7.-9. gs.

Skandināvu pieminekļi Grobiņas apkārtnē:
1- Grobiņas pilskalns, 2 – Smukumu kapulauks,
3 – Priedulāja kapulauks, 4 – Atkalnu kapulauks,
5 – Porānu kapulauks, 6 – Strautiņu kapulauks,
7 – Jāču kapulauks, 8 – Saslauku kapulauks,
9 – Saļu kapulauks







Skandināvu izcelsmes atradumu vietas 
Latvijā vikingu laikmetā (8.-11.gs.)

A – rotaslietas, B – ieroči, C – monētas



Zlēku Priednieku apmetnes situācijas plāns
un iegūtie atradumi 

(E. Štuma un Ē. Mugurēviča izrakumi)



Ilustrētā Pasaules vēsture 2015. gads, Nr. 92





Ovālo jeb skandināvu bruņurupuču saktu izplatība Latvijā

Salas, kas pieder Dānijas karalistei, visas jau parādījušas godu kristīgās
ticības zīmei. Ir arī starp tām (salām) citas, kas pakļautas Zviedrijas
valstij. Lielākā ir tā, kas saucas Kurzeme. Ceļš līdz tai ir astoņas dienas
garš. Tie (kurši) ir visnežēlīgākā cilts, un visi no tiem baidās, jo pārāk
ciena elku dievus [..] Mēs domājam, ka šī ir tā pati sala, kas pieminēta
Sv. Anskara dzīves aprakstā, to apdzīvo kurši, kurus toreiz zviedri bija
pakļāvuši meslu kundzībā. Tur tagad iekārtota viena baznīca ar kāda
tirgotāja pūlēm, kuru uz to pamudināja Dānijas karalis ar daudzām
dāvanām.
(Brēmenes Ādama Hamburgas arhibīskapijas vēsture, uzrakstīta ap
1066/67. gadu)

Skandināvu bruņurupuču sakta, 
atrasta Kandavā



Sieviešu krūšu rotu komplekti no Ziemeļkurzemes 9., 10. gs.



Daugavas lībiešu sieviešu rotu komplekti 11., 12. gs.

Salaspils Laukskolas 120. un 176. kapa senlietas. A. Zariņas izrakumi



Kultūretniskās grupas agrajā dzelzs laikmetā 
(1.-4. gs. pēc Kristus)



Arheoloģisko pieminekļu izplatība 1.-4. gs. pēc Kristus

Tipiski tarandu kapi, pētīti Igaunijā, Tartumā apgabalā



Laidzes Lazdiņu kapulaukā atrastās senlietas: 
1-3 – kaklariņķi, 4 – pincete, 5 – spieķadata, 6,7- aproces, 
8 - plakanspirāle, 9 – līkais nazis, 10 – zāģis, 
11-13 – cirvji, 14 - vienasmens zobena fragments 

Laidzes Lazdiņu akmeņu krāvuma kapulauks 
2.-1. gs. pr. Kr. – 5. gs. pēc Kr. 



Akmeņu krāvuma un uzkalniņu kapi Kurzemē 
(pēc A. Vasks un Ē. Mugurēvičs)

Akmeņu krāvumi: 
1 – Popes mežs, 2 – Ošbirzes, 3 – Lauksargi, 
4 – Tusku sils, 5 – Lazdiņas, 
6 – Lielrenda, 7 – Birziņi, 8 – Avotiņi, 
9 – Strazde, 10 – Reinas, 11 – Daibji

Uzkalniņi ar šķirstiem: 
I – Vārves Strīķi, II – Ūdrandes Druķēni, 
III – Pasiekstes Dumbrenieki



Loka saktas

Kaklariņķis ar tauru galiem  un stopsakta

Vārves Strīķu uzkalniņā atrastās rotaslietas 
1. gs. pr. Kr. – 8. gs. pēc Kr. 



Smilšu uzkalniņu 10., 11. gs. kapulauki pie Sabiles



Viedokļi par senkapu kultūrpiederību

• Kuršu apbedījumi (F. Balodis, E. Šnore)
• Lībiešu kapi (E. Šturms)
• Rietumslāvu-vendu apbedījumu vietas (V. Sedovs)
• Kurzemes Baltijas somu apbedīšanas vietas, 

kas veidojušas skandināvu ietekmē (Ē. Mugurēvičs)



Vendi tolaik bija pazemīgi un trūcīgi.
Padzīti no Ventas, kas ir upe Kursā, viņi
dzīvoja Senajā kalnā, kuram līdzās
tagad uzcelta Rīgas pilsēta. No šejienes
viņus atkal padzina kurši un daudzus
no viņiem nogalināja; pārējie,
aizbēguši pie letiem, dzīvoja kopā ar
viņiem turpat un priecājās par
priestera ierašanos (IH X,14)



Kapu kompleksi no Cēsu vendu kapulauka

E. Šnores izrakumiE. Kivuļa izrakumi



Viedokļi par vendu etnisko piederību

• Rietumslāvi (N. Haruzins, V. Sedovs)
• Balti – zemgaļi (A. Bīlenšteins )
• Balti – kurši (J. Endzelīns)
• Baltijas somi - lībieši (A. J. Šēgrēns)
• Voti (H. Lākmanis)
• Kuronizētie lībieši (E. Šturms)
• Kurzemes lībieši (E. Šnore)
• Baltijas somu iedzīvotāju grupa (A. Vasks)

Apbedījuma inventārs no Virbu Zunnām



Vendu 11. un 12. gs. skeletapbedījumu kapa inventāra kompleksi

Sievietes apbedījums, Tukuma tirgus laukums Vīrieša apbedījums, Mežītes kapulauks



Vendu sieviešu 11. un 12. gs. rotu kompleksi  no Salaspils Laukskolas kapulauka
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Sieviešu apbedījumu etniskā piederība 
Daugavas lejteces 10. – 13. gs. kapulaukos 

(sast. R. Spirģis)

Sievietes apbadījuma inventārs no 
Doles Raušu  kapulauka



Par Kurzemi sauc apgabalu,
kas aizstiepjas gar jūras malu: 
tas garš ir jūdžu piecdesmit. 
Kristiešus tur nikni sit šie pagāni, 
kad iemaldās tie kuršu zemes robežās.
Ir sāmi pagāni it spīvi, 
tie kuršiem kaimiņos mīt brīvi. 
To zemi jūra apskalo; 
pat karaspēku stiprāko tie nebīstas,
bet vasarā ar kuģiem viņi izbraukā it
visas kaimiņzemes laupot, 
ne dzīvību, ne mantu taupot ne 
kristiešiem, ne pagāniem.
(Atskaņu hronika 351-365).



Lībagu Sāraju 12. gs. vīrieša ugunskapa inventārs (38. kaps)



Lībagu Sāraju 12. gs. vīrieša ugunskapa inventārs (39. kaps)



Lībagu Sāraju 13. gs. sievietes ugunskapa inventārs (43. kaps)



Dundagas baznīcas 2007. un 2008. gada renovācijas darbu laikā 
atrastie priekšmeti no 12., 13.gs. kuršu ugunskapiem



Jūrkalnes Darvdedži 15. gs. ugunskapa inventārs

Minētajiem kuršiem, kaut tie jau padarīti par kristīgiem ar varu, ir kāda sekta, kas savus mirušos, ietērptus un 

labākajām rotām izrotātus, apbedīšanas vietā sadedzina kādā tuvākā birzī vai mežā, ceļot sārtu no tīras ozola malkas; 

un viņi domā, ka tad, ja dūmi ceļas stāvus pret debesīm, dvēsele ir glābta, bet, ja tos nes sāņus, dvēsele ir pazudusi.

(Žilbērs de Lanuā,1413, 1414)



Jūrkalnes Darvdedži 15. gs. skeletapbedījuma inventārs



Lībagu Sāraju kapulauka 13. gs.
skeletapbedījuma senlietas 



Lībagu Sāraju kapulauka
13. gs. ugunskapa inventārs

13., 14. gs. kuršu uguskapi un skeletapbedījumi

Dundagas Laukmuižas senkapu 13., 14. gs. 
mijas skeletapbedījuma senlietas



Dundagas Laukmuižas 13., 14. gs. mijas apbedījuma inventārs 
(7. kaps) E. Šturma izrakumi 



13., 14. gs. apbedījumos atrastās rotas Rīgas 
Doma  un Sv. Pētera  baznīcas kapsētā



Rīgas Sv. Pētera baznīcas kapsētā 13., 14. gs. mijas apbedījumā 
atrastās kuršu letnveida aproces. T. Pāveles izrakumi



Puzes Lejaskrogs (Kurzeme)
A. Vijupa izrakumi 

Kuršu lentveida aproču hronoloģija



Miera līgumos (1230., 1231. g.) kurši 
apņēmās pieņemt kristību, uzņemt un 
uzturēt no Rīgas atsūtītos priesterus 
un piedalīties krusta karos 
(Švābe 1937, 161.–163. dok.).

Skeletkapu izplatīšanās varētu 
liecināt par šiem notikumiem un 
pārmaiņām, kas sekoja garīgajā dzīvē.

Kuršu zemju pakļaušana 13. gs. gaitā



Kuldīgas komturejas 14. gs. vidus lauksargu nodokļa maksātāju saraksts 



Vēlā dzelzs laikmeta etnisko grupu apdzīvotie novadi



Lībiešu valodas izplatība 13. – 19. gs.



Kurzemes – Zemgales hercogistes luterāņu 
garīdznieks Pauls Einhorns (†1655) sniedzis 
nozīmīgas kultūrvēsturiskas ziņas par mūsdienu 
Latvijas teritorijas pamatiedzīvotāju dzīvesveidu, 
tradīcijām, reliģiskajiem priekšstatiem un valodu 
17. gadsimta pirmajā pusē. P. Einhorns latviešu 
vēsturei veltītā grāmatā «Historia Lettica» 
minējis arī Engures piekrastes (am Angerische 
Strande) iedzīvotājus, kuri sevi dēvē par līviem 
(Liwen) un savu valodu par līvu valodu (Liwische 
Sprache). Viņi lepojas, ka ir šīs zemes senākie 
iedzīvotāji. Viņi nevēlas, ka tos dēvē par 
igauņiem, lai gan viņi runā igauņu valodā.

Titullapa «Historia Lettica.. » 1649



F. Krūzes un A. Pecolda 19. gs. 30., 40. gadu zīmējumi - Kurzemes lībiešu ciemu iedzīvotāji



Kurzemes lībiešu piekrastes ciemi



Paldies par uzmanību!


