
  

Mazie darvas cepļi un 
ogļu dedzināšanas uzkalniņi: 

mazapzināti mežu saimniecības 
vēstures pieminekļi

Valters Grīviņš

HISTORIA.LV



  

Ko novadpētnieks var meklēt un atrast mežā?

Meža zemju platība (% no Latvijas teritorijas)

1925. g. – 25%
2010. g. – 54,7%
(Latvijas statistika, 2010)

Mežu vidē – gan senajās meža zemēs, gan 20./21. gs. 
aizaugušajās lauksaimniecības zemēs – atrodas:

1) Zināmi un atpazīstami kultūras pieminekļi (senkapi, kulta 
vietas, pieminekļi, mājvietas, jaunāko laiku militāras būves, 

utml.);

2) dažādi mazapzināti un nepētīti
saimniecības vēstures pieminekļi (senu ražotņu paliekas – 

ēku vietas, kanāli, pievedceļi, ražošanas produktu un to 
izejvielu atliekas, utt.; senu karjeru vietas; senās lauk- 
saimniecības liecības – akmeņu vaļņi, kaudzes, žogi...)



  

Cimpēnu pilskalna aizsprosta kanāls 

Kocēnu pagasts



  

Ainažu dzelzs cepļa vieta un atradumi



  

Guķu okera (krāszemju) karjers

Kocēnu pagasts



  

Sena ceļa vieta un akmens tiltiņa paliekas

Kauguru pagasts



  

Oģēnu meža akmens rindas – 
seno lauku vieta

Vaidavas pagasts



  

Līdz pat 21. gs. sākumam ne Latvijā, ne Baltijā mazās meža 
produktu ražotnes un mazie kaļķu cepļi, to konstrukcijas un 
vietas ainavā arheoloģiski, vēsturiski un etnogrāfiski tikpat 

kā nav pētītas.

Salīdzinoši maz pētīts un dokumentēts arī darvas 
praktiskais pielietojums sadzīvē, īpaši – šī pielietojuma 

liecības arheoloģiskajā materiālā.

Kokogļu izmantošana sekundāri pētīta bronzas kausēšanas 
un dzelzs ieguves kontekstā.

Viena no vismazāk pētītajām un apzinātajām kultūras 
pieminekļu kategorijām - meža produktu ražotnes:

 

mazās darvas tecinātuves, 
kokogļu dedzināšanas vietas 



  

Koka darva

Viskozs ogļūdeņražu un oglekļa šķidrums, ko sausās destilācijas 
procesā iegūst no koka vai kūdras.

Pielietojums senatnē:
● Kopš paleolīta - krama un akmens asmeņu nostiprināšana koka, kaula 

un raga rīkos;
● Hidroizolācija (laivu drīvēšana un darvošana);

● Trauku blīva aizdarīšana;
● Ādu apstrāde, ādas izstrādājumu gatavošana (“piķa drāts”, t.dz. 

“darvas kamzoļi”, “darvas zābaki”)

Mana veca māmuļite,
Sveša smaka istabāi:
Sanākuši sveši ļaudis
Ar tām piķu cepurēm,
Ar tām piķu cepurēm,

● Ar tiem darvas kamzūļiem. 
(T.Dz. 20397-5);



  

● Bērza darva – deguts – ratu un ragavu smērēšanai;
● Koka ēku un konstrukciju apstrādei 

(Burtnieku baznīcas jumts, 1693);
● Ārstniecības līdzeklis (tautas medicīnā ādas slimību, īpaši kašķa 

ārstēšanā, tāpat pie apsaldēšanās un zobu sāpēm)

Ja pirts, šņabis un darva nelīdz, slimība ir neārstējama. (Somu 
sakāmvārds)

● Līdzeklis ļauno garu izdzīšanai

Pie Breslavas ārsta Johana Kanolda 18. gs. I pusē atvests kāds 
latviešu zemnieks, kas zirga dēļ sastrīdējies ar kādu burvi un tāpēc jau 

vairākus gadus zviedzis kā zirgs. (…) Ārstēdamies slimais dzēris 
darvas ūdeni un degutu, ēdis sviestmaizi ar šņaucamo tabaku, pirtī 

viņš laitīts un vārdots, tāpat viņam cirsta ādere, bet jūtama labuma tas 
nedevis. (Johansons, A. Latvijas kultūras vēsture 1710-1800, 363.lpp.)

Senākā darvas tecināšanas liecība Latvijā:
Vēlais bronzas laikmets (Vīnakalna (Ikšķile) keramikas trauks 

(3 fragmenti) ar priežu darvas paliekām, V.Visocka, LVIŽ, 2017, nr.4.)



  

Kokogles

Darvas destilācijas blakusprodukts (vai vice versa)

Oglekļa un ogļūdeņražu atliekām piesātināta substance, ko 
iegūst, bezskābekļa apstākļos iztvaicējot no koka cietās daļas 

(celuloze+lignīns) ūdeni un citas iztvaikojošas vielas (metanols, 
etiķskābe, darvu veidojošie ogļūdeņraži, utt.). 

Kokogļu priekšrocības iepretī malkai – iespēja, tās sadedzinot, 
iegūt augstas, metālu kausēšanai un apstrādei atbilstošas 

temperatūras (+11000C) kā arī degšana gandrīz bez dūmiem.



  

Senākā kokogļu 
izmantošanas/ieguves liecība Latvijā:

Kvalitatīvu kokogļu izmantošana/ieguve 
droši saistāma ar vietējās purva rūdas 

dzelzs ieguves sākumiem.
 

Līdz šim plašākā izpētītā, senākā zināmā 
dzelzs ieguves vieta agrajā dzelzs 

laikmetā (1.–4. gs.) ir Plāteres Spietiņu 
apmetne (Sēlija, Sēlpils pagasts).

“Krāsns šahtā kārtu kārtām lika 
kvēlojošas kokogles un rūdu. No augšas 
krāsni aizmūrēja, atstājot tikai nelielu 
spraugu gāzu izplūdei. Kad aptuveni pēc 
pusstundas trešdaļa ogļu sadega un 
šahtas pildījums nosēdās, to no augšas 
atkal piepildīja ar oglēm un rūdu. Tā 
varēja darīt vairākkārt.” (Latvijas senākā 
vēsture... 2001. 202.lpp.)

Dzelzs ieguve no purva rūdas.
Arheoeksperimentālā
Rekonstrukcija. Ventspils, 2016
(Vijups, Armands. DZELZS IEGUVE NO PURVA RŪDAS: 
2016. GADA ARHEOLOĢISKĀ EKSPERIMENTA REZULTĀTI 
PIEJŪRAS BRĪVDABAS MUZEJĀ UN TĀ PRIEKŠVĒSTURE. 
LVIŽ 2017 Nr. 4 (105).)



  

Pelni

Pulverveida atliekvielas, kas paliek pāri pēc koka 
sadedzināšanas. Pelnu galvenās sastāvdaļas – kalcija 

karbonāts, kalcija oksīds, kālija sāļi (potašs), fosfāti, dažādi 
minerāli un metāli nelielos daudzumos 

● Primārā izmantošana kopš agro metālu laikmeta – kā 
mēslojums līdumu zemkopībā;

● 13. gs. Rīgas parādnieku grāmata liecina, ka no Baltijas un 
Krievzemes (Latvijas un Baltijas īpatsvaru pelnu 

piegādātāju vidū noteikt nav iespējams) uz Rietumeiropu 
caur Rīgu jau šajā laikā tika eksportēti koka pelni (3 

ieraksti parādnieku grāmatā. Sal. ar 10 ierakstiem šajā pat 
laikā par zvērādām un 10 par rudziem). 

Pelnu izvilkums – potašs – līdz ar taukiem, bija 2 galvenās 
izejvielas ziepju izgatavošanai. 

● Potašu, Rietumeiropā jaunajos laikos attīstoties 
rūpniecībai, eksportēja arī audumu krāsošanas, stikla 

ražošanas u.c. vajadzībām.



  

Vēstures avoti par meža produktu izmantošanu

Latvijas teritorijā

(papildu jau minētajiem arheoloģijas un 
rakstītajiem avotiem)



  

Olava Magnusa “Carta Marina” (1539)
Senākā detalizētā Ziemeļeiropas karte un tās komentārs – 
grāmata “Ziemeļu tautu vēsture”.

Aprakstot Lietuvu, Magnuss norāda:
“Tur ir meži, kuros tiek pagatavots piķis un koka pelni, kas 
tiek vesti uz tālām zemēm, visādām vajadzībām un milzīgā 
vērtībā.”



  

Darvu un pelnus eksportē: Rīgas tirgotāji, zemeskungi (bīskapi, 
ordenis) un to vasaļi

(Rīgas eksportā 16.gs. II pusē (1562-1600) meža preces pirmajā vietā ar 47,7%)

Darva kā zemnieku ražojums:

“Par lastu darvas zemniekiem dod 22 mārkas, bet, pārdodot, iegūst

48 mārkas. Par pelniem zemniekiem maksā 8 mārkas, 32 šķiliņus, iegūst 48 mārkas.
(No Grobiņas pilsētas 1560. g. budžeta) 

***
 

”(..) izmeklēšanā Rīgas soģis paskaidrojis, ka 1542. g. pie viņa ieradušies daži zemnieki un 
sūdzējušies, ka viņiem Rēzeknes [ordeņa] soģa muižkungi ar bruņotu varu atņēmuši plostus ar 

darvu. Šo darvu viņiem atļāvis vest uz Rīgu viņu junkurs (fon der Borgs). Zemnieki sekojuši 
plostiem līdz pat Rīgai un tur atraduši savas darvas mucas pēc īpašuma zīmēm. Viņi tad lūguši 
Rīgas soģi, lai tas Dieva dēļ atdod viņu sūro sviedru un darba augļus. Rīgas soģis sazinājies ar 

Rēzeknes soģa tirgotāju Joachimu Šmitu, un abi pārliecinājušies, 
ka darva pieder zemniekiem, jo uz mucām bijušas viņu īpašuma zīmes. Tā kā zemnieki no 

Rēzeknes soģa nav dabūjuši par darvu samaksu, tad Rīgas soģis licis darvu viņiem izsniegt.

(Dunsdorfs, E., Spekke, A. Latvijas vēsture 1500-1600, Daugava: 1964, 482., 486.lpp.)



  

Liela nozīme 16. un 17. g.s. tautsaimniecībā bija tādiem koksnes pārstrādāšanas 
produktiem, kā: oglēm, darvai, piķim, potašai, pelniem. Darva, pelni un potašs 

bija labi samaksāta eksportprece.

Visus šos produktus, bet sevišķi ogles, lielā vairumā patērēja arī Kurzemes 
hercoga rūpniecība. Viens pats Baldones dzelzsceplis izlietoja dienā apm. 12 

lastus vai 24 mucas ogļu. Dažās ogļu dedzinātavās,
piem., Tigvē, izdedzināja tik lielu daudzumu, ka tuvumā jau sāka

trūkt meža. Ogļu dedzināšana parasti bija saistīta ar darvas tecināšanu.
Darvas cepļu bija ļoti daudz. Tie atradās Rucavā, Bārtā, Nīcā, Grobiņā, Skrundā, 

Kuldīgā, Rendā, Zūrās, Taurkalnā, Baldonē, Tigvē un daudzās citās vietās. 
Zemniekiem uz savu roku bija noliegts darvu dedzināt. Hercoga Jēkaba domēņu 

likums (§ 57) noteica, ka katrā domēņu iecirknī, kur bija pietiekoši meža un 
piemēroti apstākļi, bija jāizrauga viens darbinieks ar zirgu (parasti saimnieks — 

vienzirdznieks), kam bija visu gadu uzdots dedzināt darvu un ogles. Darvas 
dedzināšanai izlietoja celmus un saknes, bet stumbrus ogļu dedzināšanai. 
Kokus šim nolūkam varēja ņemt tikai no mežziņa speciāli ierādītām vietām. 
Katram darvdedzim gadā vajadzēja izdedzināt 48 mucas darvas un nodot arī 

saražotās ogles, ko izlietoja metālrūpniecībā.

Jauno laiku industrializācija, 
merkantīlisms, tirdzniecība: mežu produkcijas 
ražošanas intensifikācija



  

Darvu izlietoja kuģu būvniecībā, bet ko nepatērēja 
uz vietas, izveda arī uz ārzemēm, pa lielākai daļai uz 

Holandi, kur Kurzemes darva bija loti iecienīta.

Hercoga Jēkaba laikā (1642-1682) Kurzemē attīstījās arī pelnu 
dedzināšana, potaša un salpetra vārīšana. Potašs un salpetris 

(šaujampulvera izejviela) bija pasaules tirgū meklēti un labi 
samaksāti ražojumi, nepieciešami daudzām rūpniecības 

nozarēm. Arī vietējā stiklrūpniecība un ziepju vārītavas šīs 
mantas izlietoja. Izejmateriālu — pelnus ņēma no zemniekiem un 

arī no speciālām pelnu dedzinātavām. 

Domēņu likums (§ 58) noteica, ka Lutriņu, Kuldīgas, Saldus, 
Skrundas, Kursīšu, Jaunauces un Zvārdes domēņu iecirkņu 

zemniekiem katram bija jānodod 1 sieks rijā izdedzinātu bērzu, 
alkšņu, vai apšu pelnu.

Lapu koku mežu bagātos apvidos no 1 mājas bija jānodod pat 
4—5 sieki pelnu. 

(P. Šreinerts. Kurzemes hercoģīstes mežsaimniecība un mežu
likumi 16. un 17. gadu simtenī. LU raksti, 1939)



  

Kur ieguva? 
 

Darvas tecinātuves, 
ogļu dedzinātuves 

– objektu veidi, tipoloģija



  

Daļa produkcijas tika saražota muižu cepļos, bet lielu daļu 
saražoja un muižai nodeva kunga tiesā vai pārdeva par 

noteiktu fiksētu cenu zemnieki:

Ķemeres muižā Valmieras novadā “1722. gadā bez jau 
minētiem saimniekiem vēl šādi: Silzemnieka Toms, 

Akmeņkalēja Brozis, Lāča Jānis, Darvas cepļa Bēcis, 
Dreimaņa Kaspars.” (H.Enzeliņš. Skati Ēveles draudzes un 
novada senatnē. Brīvās Zemes Ilustrētais Pielikums, 1931.)

Kādi bija šie 16.-18. gs. zemnieku-darvdeģu cepļi, pagaidām 
nav konkrēti zināms. Iespējams, tie līdzinājās Brīvdabas 
muzejā eksponētajam, ap 1860. g. pēc senāka parauga 

būvētajam Rendas pag. ,,Sluju" māju darvas ceplim, kas 
1936. g. rudenī tika pārvests un uzstādīts Latvijas Brīvdabas 

muzejā.



  

Sluju ceplis sastāvēja no divām atsevišķi, konstruktīvi skaidri 
atšķirīgām daļām, no pašas darvas ražošanas ierīces - cepļa 

un ap to uz celtās koka ēkas (samēri plānā 11x6 metri).



  

Senākā un vienkāršākā 
darvas dedzināšanas metode:

Tecināšana zemē izraktās bedrēs

2009.g. bedres tipa darvas tecinātuve tika izpētīta 
Igaunijā pie Vircezera, Vehendi ciemata tuvumā

(Andres Tvauri, Tanel Saimre. ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION 
OF LIME ANDTAR PRODUCTION FACILITIES IN THE HISTORIC TARTU COUNTY, 

Archaeological Fieldwork in Estonia 2009)

Pirms izrakumiem tecinātuve apvidū izdalījās kā 9x7m liela ovālas formas 1,5m dziļa ieplaka 



  

Atsegtā ovālas piltuves veida bedre. 
9X7m diametrā, 2 m dziļumā.

Datējums – 18./19.gs.



  

Mežā apkārt darvas bedrei daudz 
nelielu padziļinājumu – izlauzto 
celmu vietas



  

Mežā apkārt darvas bedrei daudz 
nelielu padziļinājumu – izlauzto 
celmu vietas

Birznieks-Upītis, E. Pastariņa dienasgrāmata. Mīle. 40.lpp. (Alberta Kronenberga ilustrācija)



  

Neliela (apm. 1M diametrā) piltuvveida darvas bedre. 1-4.gs. Zviedrija, Upsala.
Andreas Hennius. Viking Age tar production and outland exploitation. 
Antiquity, Volume 92, Issue 365, October 2018 , pp. 1349-1361

Varēja iegūt apm. 15 litrus darvas.

Šī un citas līdzīgas darvas bedres atklātas ceļa būves darbu laikā un arheoloģiski
izpētītas ap 2000.g.



  

Lielāka (apm. 10 M diametrā) piltuvveida darvas bedre. 8.-9.gs. Zviedrija, Upsala.
Op.cit.
Varēja iegūt apm. 300 litrus darvas. Iespējams, saistītas ar vīkingu kuģu būvi.
Arī šīs bedres atklātas ceļa būves darbu laikā un arheoloģiski izpētītas ap 2000.g.



  

Darvas dedzināšana ar viena trauka metodi. Rekonstrukcija.
Sławomir Pietrzak. WOOD TAR IN THE DNIEPER AND ELBE COMMUNITIES: VI – II 
MILLENIUM BC. Baltic-Pontic studies. Vol. 17, 2012.



  

Zemē iedziļinātas, 
reljefa nogāzēs izbūvētas
darvas tecinātuves.

Zviedrija, 18. gs. I puse.



  Vēsturiska, nogāzē izbūvēta darvas cepļa vieta Somijā.



  
Vēsturiska, nogāzē izbūvēta darvas cepļa vieta Jaunpiebalgas pagastā, Lielkrūžu mežā.



  

Vēsturiska, nogāzē izbūvēta darvas cepļa vieta Jaunpiebalgas pagastā, Lielkrūžu mežā.



  

Nogāzē izbūvēta darvas tecinātuve, Tukuma novada Zentenes pagasta 
Dzirciemā - lauku sētā "Bisnieki" (Pastariņa muzejs)

Birznieks-Upītis, E. Pastariņa dienasgrāmata. Mīle. 42.lpp. (Alberta Kronenberga ilustrācija)



  

Pastariņa “mīles” tipa cepļa rekonstrukcija – šķērsgriezums. ASV?



  

(..) Kad celmi pievārēti, sākām dzīt pie mīles velēnas. (..) Kad velēnu jau diezgan sadurts, 
Ādams ar Dāvi tos ved šurpu pie mīles, bet mēs ar Baumani kraujam mīlē sveķainās 

pagales.
Pašā apakšā, mīles dibena vidū, virs renes cauruma apliekam riņķītī apdegušu ķieģeļu 

gabalus un virs tiem uzgāžam bļodiņu. To tādēļ, lai renes caurums neaizmilztu oglēm un 
gruvešiem. Tad kraujam pagales gar mīles lēzenajām malām augstāki un augstāki, 

aizsākdami no vidus un likdami pagales stāvus. Beidzot mums iznākusi it kā maza siena 
kaudze – apaļa ar smeilu galu, tikai dzeltenām pagalēm.

Nu sākam aplikt pagales no ārpuses velēniem, cieti citu pie cita, lai gaiss netiktu klāt. 
Kad bijām pāri pusei aplikuši velēniem, Baumanis atbīdīja vienā pusē pagales sāņus un 

pielaida uguni pašā vidū. (..) Steidzīgi apkrāvām arī pārējo kaudzes daļu, tā ka no 
sveķmalkas nekas vairs nebija redzams. Arī dūmi tikai vietumis spiedās vēl cauri. Tad 
Baumanis paņēma asu koku (..) viņš dūra ar sloškātu caurumus visapkārt velēnos, lai 
drusciņ tiktu klāt gaiss un uguns neapslāptu. Bet gaišās liesmās arī neļāvām degt; kur 

tikai tādas parādījās, tur bāzām ar mitru caurumus ciet. Beidzot panācām to, ka visa 
sveķmalkas kaudze nedega, bet tikai gruzdēja. (..)

Pēc vakariņām vēl ilgi staigājām gar mīli. Dūmi, kas spraudās ārā caur velēnu spraugām, 
nebij vairs melni, bet šķidri, pelēki. Īpaša patīkama mīles smarža piepildīja visu ošu 

gravu. Apakšā pie paša strautiņā, kur no mīles bija izlaists renes gals, nolikām tukšu 
darvas pundeli un apkrāvām akmeņiem, lai tā neapveltos, ja naktī sāktu tecēt darva. Tad 

likāmies uz saviem maisiņiem. (..)
Pa reni pundelē tecēja darvas strūkla kā garš, spīdošs pavediens. Pavediena apakšgals 
metās it kā skudzē un radīja mazu uzkalniņu pašas pundeles vidū. Bet uzkalniņš lielāks 

nekļuva, cēlās pamazām viss līmenis, kamēr trauks nāca pins.

Birznieks-Upītis, E. Pastariņa dienasgrāmata. Mīle. 41.-43.lpp.



  Līdzenā apvidū ierīkota, zemē iedziļināta darvas tecinātuve, Somija.



  

“Šādos vienkāršos mūrētos cepļos Ugāles virsm. Zūru nov. Iegūst 
sveķu darvu mājrūpniecības vajadzībām.”

A. Kalniņš. Ķīmiskā meža technoloģija. - Rīga: Saimnieciskās 
literatūras apgāds. 1944, 133. lpp.

Lielo muižu cepļu primitīvi līdzinieki – 
no ķieģeļiem un akmeņiem mūrēti 
mazie cepļi



  



  

Darvas ceplis pie
Alsungas pagasta
Rudumiem, 1985.g.
BDM 31590/3



  

Kauliņu darvas cepļa vieta netālu no Usmas ezera, 
2018.g. maijs

G. Āboltiņš-Ābols: “bērnībā vasarās dzīvojot pie Usmas ezera, tur bija darvas ceplis. 
Tolaik salīdzinoši labā stāvoklī, bet šodien droši palikusi tikai ķieģeļu kaudze. (…) 
Līdzinājās kaut kur Zūru cepļa bildei. Par šo vietu man pastāstīja kaimiņš- Dr.Med. 
Miervaldis Kaminskis.



  

Kauliņu darvas cepļa vieta netālu no Usmas ezera, 2018.g. maijs

LIDAR – aerolāzerskanēšanas virsmas modelis. Kauliņu darvas cepļa apkārtne. 
Reljefā redzamas daudzas bedres, kas liecina par celmu laušanu darvas 
tecināšanai.



  

Ventnieku darvas ceplis pirms izrakumiem.
Dundagas pag. Nevejas ciems, 2017.g. 30.aprīlis

Ventnieku māju īpašnieks Vilnis Strods. Viņa kaimiņš un iepriekšējais zemes 
īpašnieks Žanis Širmahers, kurš pirms dažiem gadiem miris, stāstījis, ka, būdams 
vēl bērns, 20.gs. 40. gadu sākumā redzējis kā viņa tēvs un vectēvs, mežā šajā  
vietā tecinājuši darvu.



  

Ventnieku davas ceplis. Dundagas pag. Nevejas ciems, 2017.g. 1.maijs

Ventnieku darvas ceplis 2017.g. arheologa Mārča Kalniņa vadībā 
tika arheoloģiski izpētīts.



  

5 m garo, 4,5 m plato un 0,6 m augsto uzkalniņu veidoja divi akmens riņķi pamatā. Uz 
ārējā riņķa (4,5m d), ar māliem sasaistot akmeņus, ķieģeļus un kārniņus, bijusi mūrēta 
krāsns. Iekšējais riņķis (1,5m d), domājams, veidoja pamatu destilācijas telpai.
Krāsns mute atradusies tecinātavas Z pusē un bijusi ap 1 m plata.  Tās pamatam 
izmantoti konstrukcijas vislielākie akmeņi. Pēc ogļu koncentrācijas pie krāsns mutes 
iespējams secināt, ka pēc darvas tecināšanas procesa beigām no kurtuves tieši pa muti 
izgrābta lielākā ogļu daļa.



  

Kokogļu uzkalniņi 
(Visvairāk sastopami Rīgas apkārtnē:
Saurieši,Ropaži, Suntaži, Madliena, Egļupes...)

Par Madlienas Saldavu mājām no Uksenšernas privāto muižu revīzijas 1672.g. 8.februārī: 
“Zemnieks, kas priekš maskaviešu iebrukuma šais mājās dzīvojis, iztika vienīgi no ogļu 
dedzināšanas un zvejas, jo divas naudas kaltuves Rīgā patērēja daudz ogļu. Tagad turpretim, 
kad kaltuves slēgtas, viņi nevar atspirgt.” 

Ropažnieki (var. suntažnieki) skaisti dzied Kaķaraga krodziņā; melnas ogles vezumā, balta 
nauda maciņā. T.Dz. (31796)

Jaunatklāts (2018) ogļu dedzināšanas uzkalniņš 
mežā netālu no Egļupes (Inčukalna novads).



  

Jaunatklātie ogļu dedzināšanas uzkalniņi mežā netālu no Egļupes.
LIDAR virsmas modelis.



  

2015. g. vairākus uzkalniņus kokogļu ieguves vietās pie Ropažu novada 
Sniedžu un Vanadziņu mājām izpētīja Elīna Guščika.



  

Kokogļu dedzināšanas
uzkalniņi pie Sniedzēm,
Ropažu novadā.

Valda Kļava, Gvido Straube, Renāte Siliņa-Piņķe, Elīna 
Guščika, Valdis Bērziņš, Uģis Urtāns, 
Raitis Upmalis & Dāvids Bērziņš (2018): 
Evidence of sixteenth- and seventeenth-century iron 
production and ironworking in 
Vidzeme (the example of Ropaži manor):
an interdisciplinary approach, Journal of Baltic Studies



  

Kokogļu iegūšana 18. gs. Francijā

(Attēls no franču enciklopēdijas. D.Didro red.)



  Kokogļu dedzināšana Vācijā 1. pas. kara laikā.



  

Ogļu dedzināšanai sagatavotā malka pirms pārklāšanas ar 
kūdru vai zemi. Vācija, ap 1890.



  Kokogļu dedzināšanas rekonstrukcija Vācijā



  Kokogļu dedzināšanas rekonstrukcija Vācijā



  Kokogļu dedzināšanas rekonstrukcija Vācijā



  

Ogļu dedzināšanas uzkalniņš mežā netālu no Mostenes (Jaunpiebalgas 
novads).



  

Ogļu dedzināšanas uzkalniņš mežā netālu no Mostenes (Jaunpiebalgas 
novads).



  

Ogļu dedzināšanas uzkalniņš mežā 
netālu no Mostenes 
(Jaunpiebalgas novads).



  

Mazkrūžu ceplis. Jaunpiebalgas pagasts.

Historia.lv apzināšanas ekspedīcijas laikā (07.05.2017.)
cepli parādīja zemes īpašnieks G. Dolmanis.



  

Mazkrūžu ceplis. Jaunpiebalgas pagasts.

Mazkrūžu īpašnieks Juris Cers atcerējās, ka tēvs stāstījis, ka netālu kādreiz atradusies
smēde. 



  



  

Ogļu dedzināšana, Lielbritānija.



  

Paldies par uzmanību!
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