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Dzelzs laikmets

Cilvēces aizvēstures periods,

kad ieviešas dzelzs metalurģija 

un 

lielākā daļa darbarīku tiek izgatavoti no dzelzs



Dzelzs apstrādes izplatīšanās

• dzelzs no meteorītiem jau 3.g.t. p.m.ē. pirmajā pusē

• no dzelzs rūdas ap 15.gs.p.m.ē. - heti

• Plaša dzelzs rīku izgatavošana sākās ap 11.gs.p.m.ē. Palestīnā, Sīrijā, 
Mazāzijā, Aizkaukāzā, Indijā 

• Tērauda izgatavošanas tehnoloģiju atklāja 9.-7.gs.  

• Ap 8.-7.gs.p.m.ē. dzelzs rīki plaši izplatās un dominē Dienvideiropā, 
bet Ziemeļeiropā dzelzs rīki plaši izplatās tikai mūsu ērā



Dzelzs laikmets Latvijā

Latvijas dzelzs laikmetu iedala:

• senākajā dzelzs laikmetā (500. g. p. m. ē.–1. g. p. m. ē.) 

• agrajā dzelzs laikmetā (1–400) 

• vidējā  dzelzs laikmetā (400–800) 

• vēlajā dzelzs laikmetā (800–1200)



Dzelzs
ienākšana 
Latvijā

Avots: Ciglis. Dzelzs izmantošanas sākumi Baltijas jūras reģionā. No: LNVM raksti Nr.23. 2017. 24.lpp.



Dzelzs
ienākšana 
Latvijā

Avots: Arnis Radiņš. Arheoloģisks ceļvedis 
latviešu un Latvijas vēsturē. 2012, 69.lpp.

Ķīļveida cirvji

Avots: Ciglis. Dzelzs 
izmantošanas 
sākumi Baltijas jūras 
reģionā. No: LNVM 
raksti Nr.23. 2017. 
25.lpp.



Uzmavas cirvji ar osiņu

Dzelzs
ienākšana 
Latvijā

Avots: Latvijas senākā vēsture, 176.lpp.

Avots: Ciglis. Dzelzs 
izmantošanas 
sākumi Baltijas jūras 
reģionā. No: LNVM 
raksti Nr.23. 2017. 
28.lpp.



Avots: Latvijas PSR arheoloģija. 1976. 
33.tabula

Tapas cirvji

Dzelzs
ienākšana 
Latvijā

Avots: Ciglis. Dzelzs 
izmantošanas 
sākumi Baltijas jūras 
reģionā. No: LNVM 
raksti Nr.23. 2017. 
27.lpp.



Dzelzs izplatīšanās notika pakāpeniski:

• pirmajā posmā ienāk importa dzelzs priekšmeti 

• otrajā posmā dzelzi iemācās apstrādāt, tomēr izejviela tiek ievesta 

• trešajā posmā dzelzi jau māk iegūt no vietējās rūdas

Dzelzs
ienākšana 
Latvijā



Dzelzs iegūšana

2Fe2O3.3H2O
limonīts

Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2
dzelzs redukcija



Blīvā limonīta atradņu vietas Latvijā.
Avots: Anteins A. Melnais metāls Latvijā. 69.lpp



Dzelzs
iegūšana

Ainas Alksnes - Alksnītes zīmējums.
Avots: Arnis Radiņš. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē. 2012, 193.lpp.



Dzelzs
iegūšana

Avots: 
Latvijas senākā vēsture. 2001. 201.lpp



Dzelzs, tērauds, čuguns (ķets)

Pēc A.Anteina:

• dzelzs sastāvā oglekļa daudzums nepārsniedz 0,25%

• tērauds satur 0,25-1,7% oglekļa

• čuguns jeb ķets satur 1,7-6,7% oglekļa



Kalēja 
darba rīki

Veseris un lūkšas 

Mazkatužu senkapu 

19. kapa inventārā

Avots: 
Anteins A. Dzelzs un tērauda izstrādājumu struktūras, īpašības un izgatavošanas 
tehnoloģijas senajā Latvijā līdz 13.gs. Arheoloģija un etnogrāfija 2.laidiens, 6.lpp.



Kalēja 
darba 
paņēmieni

Uzmavas cirvis 

Mazkatužu senkapu 

19. kapa inventārā 

Avots: 
Anteins A. Dzelzs un tērauda izstrādājumu struktūras, īpašības un izgatavošanas 
tehnoloģijas senajā Latvijā līdz 13.gs. Arheoloģija un etnogrāfija 2.laidiens, 7.lpp.



Kalēja 
darba rīki

Avots: 
https://openclipart.org/detail/8389/blacksmith-and-tools-by-gerald_g-8389

Avots: 
Anteins A. Dzelzs un tērauda izstrādājumu 
struktūras, īpašības un izgatavošanas 
tehnoloģijas senajā Latvijā līdz 13.gs. 
Arheoloģija un etnogrāfija 2.laidiens, 13.lpp.

Avots: 
Latvijas PSR arheoloģija. 1976. 72.tabula



Kalēja 
darba rīki

Avots: Latvijas senākā vēsture, 256.lpp.
Avots: Arnis Radiņš. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas 
vēsturē. 2012, 193.lpp.



Dzelzs iegūšana un apstrāde viduslaikos

• Rūdas ieguves tiesības pieder zemes kungiem

• Pilsētās dzelzs apstrādes tiesības regulē amatnieku apvienību un 
pilsētu noteikumi

• Pilsētās nodarbojas ar dzelzs apstrādi, bet prakstiski nemaz ar 
dzelzs ieguvi

• Lauku apvidos saglabājas iepriekšējās tradīcijas

• 1532.gadā pieņem lēmumu, kas aizliedz zemniekiem tirgoties ar 
dzelzi un tās izstrādājumiem



Dzelzs iegūšana un apstrāde jaunajos laikos

Dzelzs ieguves un ražošanas attīstību Kurzemes un Zemgales 
hercogistē noteica:

• hercogu merkantilisma ekonomiskā politika

• strauji pieaugošā nepieciešamība pēc dzelzs izstrādājumiem



Dzelzs manufaktūras

Avots: Anteins A. Melnais metāls Latvijā. 87.lpp



Dzelzs manufaktūras
• Ventspils (pie kuģu būvētavas) 1638-1718

• Turlava 1646-1658

• Skrunda 1647-1702

• Talsu Dzelzsciems 1648-1658

• Baldones Dzelzāmurs 1648-1705

• Jelgava 1650-1720

• Emburga 1650-1685

• Birži 1650-1710

• Ēda 1650-1715

• Renda 1650-ar pārtraukumu līdz 1910

• Lutriņi 1650-1702

• Kabiles Upesmuiža 1650-1658 - ar pārtraukumu līdz 
19.gs.b./20.gs.s.

• Vecmuižas Rieži (Asari) 1654-1710

• Liepāja (pie kuģu būvētavas) 1677-1710

• Engure un Uguņciems 1679-1780



Dzelzs manufaktūras

• pūsmas krāsnis

• domnas - čuguna cepļi

• lietuves

• ēzes

• virpotavas

• ogļu dedzinātavas

Avots: Anteins A. Melnais metāls Latvijā. 97.lpp

Avots: Anteins A. Melnais metāls Latvijā. 98.lpp



Dzelzs manufaktūras

• inspektors

• cepļa meistars

• rūdas fogts

• kalējmeistars

• ogļdeģis

• šauteņu meistari -
bisenieki

• kausētāji

Avots: Anteins A. Melnais metāls Latvijā. 99.lpp
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