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kultūrainavā: senkapi, kulta 

vietas un apmetnes

Novadpētnieku mācības-seminārs ar lauka praksi
Vecpiebalgas “Vēveros”, 2019.g. 29.–30. jūnijs



  

Latvijas teritorijā 12.gs. beigās pastāvošie 
baltu un lībiešu valstiskie veidojumi. 

Avots: Latvijas vēstures atlants. R, 1998.



  

Latvijas teritorijā 12.gs. beigās pastāvošie 
baltu un lībiešu valstiskie veidojumi. 

Avots: Latvijas vēstures atlants. R, 1998.



  

Livonijas baznīcvalstis 13.-16.gs.
Avots: Latvijas vēstures atlants. R, 1998.



  

Latvijas teritorijas sadalījums 17. gadsimtā. 
Avots: Latvijas vēstures atlants. R, 1998.



  

Arheoloģisko vietu nozīme:

Viens no galvenajiem informācijas avotiem 
(līdzās dzīvesvietām), kas sniedz ziņas par 
cilvēkiem Latvijas teritorijā laikā no ledus 

laikmeta beigām līdz vācu krustnešu 
iebrukumam (plašāku rakstīto avotu 

parādīšanās brīdim Baltijā)

~11,000 gadu pr. Kr. – 13.gs. sākums



  

Bez arheoloģiskajās vietās atrastajām rotām, 
darbarīkiem, ieročiem, apģērba

...mums nebūtu tagadējā priekšstata par 
senajiem zemgaļiem, sēļiem, latgaļiem, 

kuršiem, lībiešiem, vendiem...

to tērpiem, materiālo kultūru, amatniecību, 
saimniecības veidiem, uzturu, dziedniecību 

sociālajām attiecībām, garīgo kultūru...



  
Vēlā dzelzs laikmeta latgaļu sievietes un lībiešu vīrieša tērpa rekonstrukcija.



  

Arheoloģiskās vietas, to izpētē iegūtā 
informācija, līdz ar citiem kultūras un vēstures 

pieminekļiem, nemateriālo kultūras 
mantojumu, mutvārdu vēsturi un rakstītajiem 

vēstures avotiem veido latviešu mūsdienu 
identitātes “sakņu” daļu,

kā arī, ir neatņemama Latvijas 
kultūrvēsturiskās ainavas un tās “mentālās” 

kartes (folklora, vietvārdi) sastāvdaļa



  

Problēmas un uzdevumi saistībā ar 
arheoloģiskajām vietām, kuru risināšanā 

novadpētnieks var 
iesaistīties un palīdzēt:



  Silabitaru senkapi, Vijciema pagasts, Ap 2002.g. Valtera Grīviņa foto.



  

Jaundanielu senkapi, Raunas pagasts, 2017. 
Valtera Grīviņa foto.



  

Problēma – jaunu, nezināmu 
arheoloģisko vietu apzināšana

(Svarīgi! Darba gaitā uzgāji informāciju, kas pašam nav tematiski 
saistoša, nodod kolēģim, kuram tā var būt interesanta un noderīga)

– ziņas par apbedījumu vietām gadās uziet, vācot cita 
veida materiālus arhīvos, krātuvēs, bibliotēkās, lasot 

atmiņu stāstus, preses publikācijas;

– intervējot teicējus (!audio); 

– apsekojot apkārtni 

(Svarīgi! Par jaunatklātiem pieminekļiem obligāti jāziņo Pieminekļu 
inspekcijai (Kultūras mantojuma pārvaldei)!)



  

Arheoloģiskās apbedījumu vietas

– līdzenie kapulauki (aizvēstures un agro viduslaiku 
periods) un savrupkapi;
– uzkalniņu kapulauki;

– akmeņkrāvumu kapulauki;
– viduslaiku un jauno laiku kapsētas/apbedīšanas 

vietas;



  

Līdzenie kapulauki un 
savrupapbedījumi

– senākais apbedījuma veids
(no mezolīta līdz mūsdienām)

Mirušo, veidojot skeletapbedījumu, ugunsapbedījumu vai 
simbolisku apbedījumu ierok zemē, neveidojot paliekošas 

virszemes konstrukcijas

Pazīmes:
- virszemes konstrukciju nav (nereti ierīkoti reljefa 

augstākajās vietās, morēnu pauguru virsotnēs)
- vietvārdi, nostāsti, spoku, raganu stāsti;

- ziņas par 19.gs./20.gs. sākuma pētījumiem;
- senlietu un kaulu atradumi



  

No mezolīta līdz vidējam neolītam vienīgā zināmā 
apbedījumu vieta Latvijas teritorijā – Zvejnieku 

kapulauks pie Rūjas ietekas Burtniekā.

Zvejnieku drumlins ar kapulauku pirms izrakumu sākuma 1965. gadā.
Avots: Back to the origin. Lund, 2006.



  

Īpaša mezolīta un neolīta apbedījumu pazīme – okera 
izmantošana. Ja pamanat kādā grantsbedrē tumši 

sarkanīgus kaulus, 99%, ka jūs esat iegājis vēsturē!

 Zvejnieku kapulauks, 257. kaps. Attēls no Dr. Hist. Ilgas Zagorskas arhīva.



  

 Zvejnieku kapulauks, 57. kaps. Attēls no Dr. Hist. Ilgas Zagorskas arhīva.



  

Vidējais neolīts – Zvejnieki, 
Riņņukalns, Kvāpāni, Kreiči 

(Latgale)

Vēlais neolīts – Zvejnieki, 
Abora, Kreiči (Latgale), 

Rutenieki, Skaistkalnes Selgas 
(Zemgale), u.c. 



  

Bronzas/agro metālu laikmets – līdzenie kapulauki 
Vidzemē (izņemot Salaspils Reznas) nav zināmi 



  

Agrais dzelzs laikmets – līdzenie kapulauki Vidzemē 
nav zināmi.



  

Vidējais dzelzs laikmets – līdz ar latgaļiem Vidzemē atkal parādās 
līdzenie kapulauki (Aizkraukles Lejasbitēni, Liezeres Salnaskrogs, 

Vecpiebalgas Kalnabrici/Ezerbrici, Priekuļu Kampi-Ģūģeri u.c.)



  

 Ezerbricu senkapi no A, 1926.g. R.Šnores foto. Attēls no VKPAI PDC arhīva.



  

 Ezerbricu senkapi. Kaps Nr. 1 no D, 1926.g. R.Šnores foto. Attēls no VKPAI PDC arhīva.



  
 Ezerbricu senkapi, 2017. V.Grīviņa foto.



  
 Ezerbricu senkapi, 2019. V.Grīviņa foto.



  

Vēlais dzelzs laikmets – Vidzemē, izņemot Z-ZR daļu, daudz latgaļu (Lubānas 
Līčugals, Kauguru Beites, ) kā arī lībiešu (Salaspils Laukskola), jauktu 

latgaļu/lībiešu Aizkraukles Lejasžagari) un vendu (Cēsu dzelzceļa stacija) līdzeno 
kapulauku.



  
 Šķeltovas Brīveru senkapi, 2004. V.Grīviņa foto.



  
 Šķeltovas Brīveru senkapi, 2004. V.Grīviņa foto.



  
Priekuļu Kampu-Ģūģeru senkapi, 2017. V.Grīviņa foto.



  

Uzkalniņu kapulauki

– mainoties sabiedrības ideoloģijai un garīgai 
kultūrai, ieviešas bronzas/agro metālu laikmeta vidū

Virs mirušā, veidojot skeletapbedījumu, ugunsapbedījumu vai 
simbolisku apbedījumu veido paliekošas akmens un smilšu 

virszemes konstrukcijas

Pazīmes:
– ainavā pamanāmas sfēriskas vai ovālas virszemes 

konstrukcijas, to paliekas;
– vietvārdi, nostāsti, spoku, raganu stāsti;

– ziņas par 19.gs./20.gs. sākuma pētījumiem;
– senlietu un kaulu atradumi



   Bronzas/agro metālu laikmeta pieminekļi Vidzemē



  

Akmeņu šķirstu kapi ar akmeņiem 
klātos uzkalniņos (akmeņkrāvuma 

uzkalniņi)

– Baltijas somu grupām piederoši pieminekļi

uzkalniņa centrā viens vai vairāki akmens šķirsti vai arī 
vienkārši akmeņu grīdojumi

Pazīmes:
– pamatnē lielāku akmeņu riņķis, tā iekšienē šķirstu 

konstrukcijas;
– apbedījumi apbērti ar smiltīm un pēc tam blīvi pārsegti ar 

akmeņu klājumu (~0,3-0,5m biezā kārtā)



  



  

Mazgaidēnu senkapi, 
Vaidavas pagasts

Telmēnu senkapi, 
Vaidavas pagasts



  

Silaunieku senkapi, Raiskuma pagasts, LIDAR skenējuma atveidojums reljefa kartē.
Avots: kartes.lgia.gov.lv



  Silaunieku senkapi, Raiskuma pagasts, 2017. V.Grīviņa foto.



  Silaunieku senkapi, 2017. V.Grīviņa foto.



  Avotiņu senkapi, Kauguru pagasts, 2017. V.Grīviņa foto.



  

“Batariņi”

– baltu grupām (kopējie sēļu, zemgaļu, latgaļu senči) 
piederoši pieminekļi (agrā un vidējā dzelzs laikmetā 

Gaujas batariņi piederīgi Vidzemes zemgaļiem)

uzkalniņa pamatā A-R virzienā orientētas akmeņu 
konstrukcijas, akmeņu riņķis ar lieliem debespuses 

norādošiem bluķiem, smilšu uzbērums bez akmeņiem

Pazīmes:
– 0,5-2m augsti, diametrā 10-16m, uzkalniņu ietver grāvītis



  Dāvidsonu batariņš (Jaunās muižas grupa), 2017. V.Grīviņa foto.



  Jaunās muižas grupas batariņš, 2017. V.Grīviņa foto.



  Viens no Krimuldas Jaunās kapsētas batariņiem, 2017. V.Grīviņa foto.



  

Grūti klasificējami uzkalniņu 
kapulauki

– uzkalniņi neiekļaujas vispārzināmajos tipos, 
neatbilst līdzšinējiem priekšstatiem par noteiktu 

kultūru apbedījumu vietu attīstību noteiktā apvidū.
– pārstāv vai nu salīdzinoši īslaicīgi pastāvējušas 

pārejas formas no viena apbedījumu veida uz 
nākamo, vai arī liecina par etniski jauktas sabiedrības 

pastāvēšanu konkrētā apvidū.

Pazīmes:
– jauktas dažādu tipu pazīmes konstrukcijas un formas ziņā



  Leišu (Kaikūņu) senkapu uzkalniņš, Amatas pagasts, 2019. V.Grīviņa foto.



  

Lībiešu uzkalniņu kapulauki

– raksturīgi Gaujas baseina lībiešiem, novietoti pie 
kādas mazākas upītes vai strauta, viena kapulauka 

robežās veido atsevišķas grupas

Pazīmes:
– 0,4-2,5m augsti, diametrā 3-15m;

– uzkalniņā parasti apbedīts viens, retāk divi mirušie



  Lībiešu kapulauki 10.-13. gadsimtā.
Gaujas baseinā pārsvarā uzkalniņu kapulauki.



  



  
Viens no 270 uzkalniņiem Krimuldas Priežu kapulaukā, 2017. Valtera Grīviņa foto.



  

Latgaļu uzkalniņu kapulauki

– parādās 10.gs., sākot ar Latvijas austrumiem, kur 
novietoti lielākie kapulauki, Vidzemē zināmi tikai 7 

latgaļu uzkalniņu kapulauki

Pazīmes:
– vidēji 0,3-0,8m augsti, diametrā 5-7m, uzkalniņu ietver lielu 
laukakmeņu riņķis, uzbērumi veidoti no smilts, gandrīz nav 

akmeņu konstrukciju;
– uzkalniņā parasti apbedīts viens, retāk divi mirušie;

– saglabājušies mežainos apvidos, gandrīz visi postīti ar 
mantraču ierakumu virsotnē



  



  Viens no dažiem atlikušajiem Jaunpiebalgas kapsētas kapulauka uzkalniņiem, 2017. 
Valtera Grīviņa foto.



  

Akmeņkrāvuma kapulauki (tarandas)

– parādās dzelzs laikmeta sākumā, Baltijas somiem 
Igaunijas un ZA Latvijas teritorijā pārejot no 

akmeņkrāvuma šķirstu uzkalniņiem uz apbedījumiem 
lēzenos, četrstūrainos akmeņu nožogojumos

Pazīmes:
– vidēji 0,4-0,6m augsti, veidoti no lielāku akmeņu 

konstrukcijām, četrstūrainiem nožogojumiem, kuri sarindoti 
A-R virzienā izstieptā garā kapu paaugstinājumā; var sasniegt 

50m garumu un 10m platumu;
– kamerās, apkraujot ar mazākiem akmeņiem, apbedīti gan 

sadedzināti, gan nesadedzināti mirušie;



  



  



  Raunas Vilciņu taranda – Kapu nora, 2017. 
Valtera Grīviņa foto.



  Raunas Vilciņu taranda – Kapu nora, 2017. 
Valtera Grīviņa foto.



  Brasliņu taranda, Liepas pagasts, 2017. 
Valtera Grīviņa foto.



  

Viduslaiku un jauno laiku kapsētas/ 
apbedījuma vietas

– parādās 13.gs. līdz ar kristietības ienākšanu 
Latvijas teritorijā, liela dažādība: draudžu baznīcu 
kapsētas, ciema, pagasta, muižu kapsētas, kapelu 

vietas, viensētu (dzimtu) kapsētas, apbedījumi 
pagāniskajās svētvietās (Zilaiskalns) u.c.

Pazīmes:
– norobežojums no profānās telpas ar valni vai žogu;

– salīdzinoši neliela teritorija;
– Viduslaiku krustakmeņi;

– vietvārdi, folklora;



  Auciema viduslaiku kapsēta (Raiskuma pagasts) 17.gs. kartē. 



  Auciema viduslaiku kapsēta, 2017.
Valtera Grīviņa foto.



  

Auciema viduslaiku kapsētas krustakmeņi, 2017.
Valtera Grīviņa foto.



  
Kāpurkalna viduslaiku kapsētas vieta, kapela, (Jaunpiebalgas pagasts) 17.gs. kartē. 



  

Kāpurkalna viduslaiku kapsēta, 2017.
Valtera Grīviņa foto.



  

Kāpurkalna viduslaiku kapsēta, 2019.
Valtera Grīviņa foto.



  

Kāpurkalna viduslaiku kapsēta, 3. kapā apbedītā vīrieša (izr.v. E.Šnore) inventārs. Ap. 
14.gs.

Vitolda Muižnieka foto.



  

Incēnu viduslaiku kapsēta un kapelas vieta, Līgatnes pagasts, 2019.
Valtera Grīviņa foto.



  

Incēnu viduslaiku kapsēta,
Krusta formas akmens ar iekaltiem krustiem.
2019. V.Grīviņa foto.



  Krustakmens Incēnu viduslaiku kapsētā, 2019, Valtera Grīviņa foto.



  

Jauncelmu viduslaiku kapsēta, Vecpiebalgas pagasts, 2017.
Valtera Grīviņa foto.



  

Kulta vietas (svētvietas)

– koki;
– akmeņi;

– kalni;
– ūdeņi

Noteikšanas kritēriji: tautas mutvārdu tradīcija, avotu ziņas, arheoloģiskie 
izrakumi, toponīms (Jāņa kalns, Baznīcas kalns, Upurkalns, Svētais kalns...). 

Svarīgi kritiski izvērtēt jaunāko laiku materiālu – ezotēriskās versijas, utml.



  

Koki



  

Sīmanēnu svētozols, 
Valmieras pagasts, 2011.
Valtera Grīviņa foto.



  Nolūzušais Sīmanēnu svētozols, 20.06.2019.Valtera Grīviņa foto.



  

Akmeņi



  Daviņu bedrīšakmens, Bērzaines pagasts, 2016. V.Grīviņa foto.



  Daviņu bedrīšakmens, Bērzaines pagasts, 2016. V.Grīviņa foto.



  Daviņu bedrīšakmens, Bērzaines pagasts, 2016. V.Grīviņa foto.



  Daviņu bedrīšakmens, Bērzaines pagasts, 2016. V.Grīviņa foto.



  

Dobumakmens – kulta vieta Priekuļu Kampu-Ģūģeru senkapos (8.-12.gs.), 
2017. V.Grīviņa foto.



  
Vītolēnu Velna pulkstenis (Kocēnu pagasts), 2007. V.Grīviņa foto.



  
Vītolēnu Velna pulkstenis (Kocēnu pagasts), 2013. V.Stroda foto.



  

Kalni



  Zilaiskalns (Kocēnu pagasts), 2015. V.Grīviņa foto.



  Zilaiskalns (Kocēnu pagasts), 2019. V.Grīviņa foto.



  

Ūdeņi



  
Bricu (Jumalas) ezers, 2019. V.Grīviņa foto.



  
Polbrenču veselības avots Vaitalas upītes gravā. Kocēnu pagasts. V.Grīviņa foto.



  Vēl kāda ižžuvuša avota vieta pie Polbrenčiem. Kocēnu pagasts. V.Grīviņa foto.



  

Apmetnes

– nocietinātas (pilskalni);
– nenocietinātas lauka apmetnes



  

Tanīsa kalns. Rauna. 2019. V.Grīviņa foto.



  

 Skats uz Zvejnieku mājvietu, apmetni un kapulauku no Rūjas puses. 1960. gadi. 
Attēls no Dr. Hist. Ilgas Zagorskas arhīva.



   Braukšu I vidējā neolīta apmetne Rūjas upes krasta palienā. 2003.g.



   Braukšu II apmetne Pantenes-Braukšu drumlina ZA nogāzē. 2003.g.



   Braukšu II apmetne Pantenes-Braukšu drumlina ZA nogāzē. 2003.g.



  

 Raskumu apmetne Alauksta DA krastā. 2019.g. V.Grīviņa foto.



  

Paldies par uzmanību!
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