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Kultūras mantojums ir pagātnes liecības, kas atspoguļo 
mūsu vērtības, pārliecību, zināšanas un tradīcijas  
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Kultūras mantojums ir mums visapkārt, tas ir iedvesmas un izziņas avots, 
kā arī rada mums saprotamu un patīkamu vidi, kas, laikam ejot, veidojusies 
cilvēku un vietu mijiedarbībā. Mūsu šodienas dzīvi un nākotni ietekmē tas, ko 
esam mantojuši un saglabājuši no pagātnes. 
Mūsu mantojums ir jebkas, ko mēs uzskatām par vērtīgu un vēlamies saglabāt 
nākamajām paaudzēm. Tās var būt ēkas, ainavas un arheoloģiskie objekti, tās 
ir literatūra un māksla, atmiņas, tradīcijas, prasmes un zināšanas. 
Kultūras mantojums, tāpat kā valoda un tradīcijas, rada piederības sajūtu un 
lepnumu. Saudzējot mantojumu, mēs varam atklāt savu daudzveidību un sākt 
sarunu ar citiem par to, kas mums kopīgs. 
  

Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 
Tas ir tikpat vērtīgs kā Ēģiptes piramīdas, Lielais Ķīnas mūris, Pizas tornis un 

Tadžmahals.

Kādas ir Tavas ģimenes vērtības un tradīcijas? Kas tām kopīgs un atšķirīgs, 
salīdzinot ar mūsu valsts tradīcijām? Lūdz ģimenei pastāstīt par kādu viņiem 

nozīmīgu notikumu, vietu vai lietu. Ģimenes tradīcijas un stāsti ir svarīga 
kultūras mantojuma daļa.
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Kultūrvēsturisku vērtību apzināšanu, izpēti, iekļaušanu valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un aizsardzību 

Latvijā veic Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
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Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde strādā, lai kultūras mantojums būtu 
novērtēts, saglabāts un kopts, lai cilvēki no tā gūtu prieku, iedvesmu un gan-
darījumu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde palīdz kultūras pieminekļu 
īpašniekiem ar padomu un sniedz valsts finansiālu palīdzību kultūras 
pieminekļu glābšanai. Lai sargātu un rūpētos par kultūras mantojumu, ir 
izdoti likumi un noteikumi, kas to palīdz saglabāt.
Kopš 1995. gada katru gadu septembra sākumā Nacionālā kultūras mantoju-
ma pārvalde rīko tematiskas Eiropas kultūras mantojuma dienas, lai stāstītu 
un rādītu sabiedrībai Latvijas kultūras mantojuma daudzveidību.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atrodas Rīgā, Mazajā Pils ielā 19, 
ēku kompleksā  “Trīs Brāļi”, darba laikā to var apmeklēt ikviens.

Uzzīmē savas apkārtnes karti! Iekļauj tajā objektus, kurus, Tavuprāt, va-
jadzētu saglabāt nākamajām paaudzēm, piemēram, nostāstu vietas,         

vēsturiskas ēkas, ainavu vai kādas ievērojamas personas dzīvesvietu. Izstāsti, 
kādēļ tās vajadzētu iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā?
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Kultūras pieminekļi ir kultūras mantojuma daļa, kas iekļauta valsts aizsargāja-
mo kultūras pieminekļu sarakstā, jo tiem ir īpaša vēsturiska, zinātniska, māk-
slinieciska vai citāda kultūras vērtība.
Ikviens var ierosināt objektu iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā, bet tā īpašo vērtību izpētīs un noteiks dažādu nozaru speciālisti.
Kultūras pieminekļu veidi: 
arhitektūra (pilis, muižas, dzīvojamās ēkas, baznīcas);
arheoloģija (pilskalni, senkapi, viduslaiku kapsētas, apmetnes, viduslaiku 
pilis, kuģu vraki, kulta vietas, nocietinājumi, seno ceļu un saimnieciskās darbī-
bas vietas);
māksla (glezniecības darbi, skulptūras, grāmatas, priekšmeti, portāli); 
pilsētbūvniecība (pilsētu vēsturiskie centri);
vēsture (vēsturisku notikumu vietas, ēkas, izcilu personību dzīves vietas);
industriālie pieminekļi (rūpnīcas, bākas, tilti, dzelzceļa līnijas).

Svarīgākais dokuments Latvijā par kultūras pieminekļiem ir likums            
„Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. 

Kādi kultūras pieminekļi ir Tavā apkārtnē - ciemā, pilsētā, novadā? Ko mēs 
katrs varam darīt, lai tos saglabātu? Kam, Tavuprāt, pieder atbildība par to 

uzturēšanu un saglabāšanu?
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Latvijas arheoloģiskais mantojums satur informāciju par vēsturi no senāko 
mednieku-vācēju sabiedrības akmens laikmetā līdz viduslaikiem un vēlākiem 
vēstures posmiem. Arheoloģiskais mantojums ir unikāls un nav atjaunojams, 
tādēļ ir svarīgi to saglabāt un aizsargāt.
Arheoloģiskais mantojums ir daudzveidīgs. To var iedalīt pēc hronoloģijas: 
akmens laikmeta, bronzas laikmeta, dzelzs laikmeta, viduslaiku vai jauno lai-
ku. Tāpat arī pēc pētāmā objekta: sauszemes, ainavu vai zemūdens arheoloģi-
ja. Savukārt eksperimentālā arheoloģija, izmantojot dažādus paņēmienus, 
ar eksperimentiem atdarina kādu noteiktu pagātnes darbību, lai apstiprinātu 
izvirzīto pieņēmumu.

Arheoloģiskajās senvietās (zemē, virs zemes vai ūdenī) atrastas senlietas, kuru 
datējums ir līdz 17. gadsimtam ieskaitot, pieder valstij un tās glabā publiskie 
muzeji. Publiskais muzejs ir valsts akreditēta iestāde, kurā glabātie priekšmeti 

veido nacionālo krājumu.

Uzņem selfiju pie kultūras pieminekļa un lieto mirkļbirku #mantojums, 
#kultūraspiemineklis, #nacionālākultūrasmantojumapārvalde.
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Šobrīd Pieminekļu sarakstā iekļauti vairāk kā 2500 arheoloģiskie pieminekļi. 
Tās ir senvietas, kas liecina par cilvēku darbību un dažādiem dzīves posmiem.
Arheoloģisko pieminekļu veidi:
dzīves vietas: apmetnes, pilskalni, senpilsētas, ezerpilis un viduslaiku pilis;
apbedījuma vietas: senkapi un viduslaiku kapsētas;
kulta vietas un objekti: kalni, avoti, koki, akmeņi, alas, baznīcu vietas;
citi: nogrimušu kuģu vraki, nocietinājumi, cepļu vietas, ceļi, saimnieciskas 
darbības vietas.
Arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu apdraud nepārdomāta saimnieciskā 
darbība (lauku apstrāde, mežu stādīšana, būvniecība, karjeru ierīkošana), 
dabas procesi (zemes nogruvumi, ieskalošana upēs, ezeros vai jūrā), kā arī 
nevērīga attieksme un mantraču postījumi.

Latvijā zināmi ne tikai akmens laikmeta apbedījumi pie Burtnieku ezera un 
Salaspils Laukskolas paleolīta apmetne, bet ir atrasti arī mamuta zobi un 

ziemeļbriežu ragi.

Kādu arheoloģisko pieminekli Tu vēlētos apmeklēt kopā ar arheologu?



Latvijas arheoloģiskais mantojums ir nozīmīga pasaules kultūras mantojuma 
daļa, līdz ar to tā saglabāšana ir gan Latvijas, gan arī citu valstu iedzīvotā-
ju atbildības un sirdsapziņas jautājums. Tādēļ ir svarīgi, lai katrs cilvēks 
aizsargātu arheoloģisko mantojumu un atturētos no darbībām, kas apdraud 
tā saglabāšanu.

IEVĒRO!

Neveic nelikumīgus rakumus nedz arheoloģiskajās senvietās, 
nedz to aizsardzības zonās!

Atrodot arheoloģisko senlietu vai tai līdzīgu priekšmetu, ziņo par 
to Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei!

Nepērc arheoloģiskās senlietas!

Ziņo policijai vai Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei par  
aizdomīgiem rakumiem un personām, kuras tos veic!

Nepārvieto savā īpašumā esošas arheoloģiskās senlietas pāri 
Latvijas valsts robežai un nepārsūti tās pa pastu ārpus valsts, ja 
Tev nav oficiālas izvešanas atļaujas!
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Arheologs ir zinātnieks, kurš izzina vēsturi pētot             
lietiskos avotus, kurus iegūst veicot arheoloģisko pieminekļu         

apzināšanu un izrakumus
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Par arheologu kļūst, studējot vēsturi un specializācijā izvēloties arheoloģiju. 
Arheologa amats prasa daudz darba un laika. Arheologam jābūt pacietīgam, 
skrupulozam, aizrautīgam un entuziasma pilnam. Arheologs atklāj jaunas un 
apzina esošās arheoloģiskās vietas, veic to izpēti un informē sabiedrību par 
saviem darba rezultātiem.
Pirms arheoloģisko izrakumu veikšanas arheologs iepazīstas ar arhīvu ma-
teriāliem un publikācijām par pētāmo vietu vai objektu. Ja pieejamā in-
formācija ir nepietiekama, arheologs pirms izrakumu veikšanas veic pētāmās 
vietas apzināšanu dabā.
Arheologs sagatavo izpētes darbu programmu, kurā norāda mērķi, uzdevu-
mus un metodes, iesniedz to Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, 
lai saņemtu atļauju arheoloģisko izrakumu veikšanai. Tikai pēc atļaujas 
saņemšanas var sākt izrakumus.

Arheoloģiskā izpēte ir kā puzle - pacietīgi liekot gabaliņu pie gabaliņa, 
pamazām atklāj vēstures notikumus.

Kādas filmas un animācijas filmas Tu zini, kurās darbojas arheologs? Kuras 
no augstākminētajām darbībām viņš veica, dodoties senlietu meklējumos?



Arheoloģiskie izrakumi sākas ar izpētes laukuma iemērīšanu. Pēc tam tiek 
noņemta zemes virskārta. Tad sākas arheoloģija, kad kārtu pa kārtai atsedz 
slāņus ar senlietām, dažādām konstrukciju paliekām vai citām cilvēka darbī-
bas pēdām. 
Ikkatra darbība rūpīgi jāfiksē: jāapraksta, jāfotografē, jāzīmē. Tāpat arheologs 
fiksē atradumus, sākot ar visniecīgāko adatu līdz pat pils mūriem, tos apraksta, 
fotografē, atzīmē plānā un zīmē. Svarīgi ir veikt detalizētu atklājumu fiksāciju, 
jo tas ir avots, kas vēlāk ļaus izdarīt secinājumus un izvirzīt teorijas.
Izrakumu laukuma malā (profilā) atsedzas zemes slāņi - kultūrslānis jeb zemes 
slānis, kurā ir palikušas cilvēka darbības pēdas un tās var piefiksēt. Jaunākās 
kultūrslāņa kārtas atrodas augstāk, bet senākās secīgi lielākā dziļumā. Zem 
kultūrslāņa ir pamatzeme jeb cilvēka darbības neskarts zemes slānis.
Īstais izpētes darbs sākas pēc izrakumiem - kabinetā. Arheologs pēta un datē 
senlietas un atradumus, apkopo un analizē iegūto materiālu. Sagatavo senlietu 
sarakstu, lai tās nodotu muzejam. Divu gadu laikā pēc izrakumu beigšanas 
Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē iesniedz pārskatu par veiktajiem 
darbiem un iegūtajiem rezultātiem. Arheologs stāsta sabiedrībai par savu dar-
bu, uzstājoties ar lekcijām un sagatavojot publikācijas.

Vecrīgā kultūrslāņa biezums ir 3-5 metri, bet aizbērtās Rīdzenes upes vietā tas 
dažos posmos ir pat 8 metrus biezs.

Uzzīmē, kas veidos mūsdienu kultūrslāni, kuru atklās arheologs pēc tūkstots 
gadiem!
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ARHEOLOĢISKO IZRAKUMU NOZĪME

Dabā var ieraudzīt pilskalnus, viduslaiku pilis vai pilsdrupas, nocietinājumus, 
baznīcas un citas kulta vietas. Savukārt, apmetnes un apbedījumus, ja tiem 
nav izveidotas īpašas virszemes zīmes, slēpj zeme vai ūdens -  kuģu vrakus.
Liecības par senākajiem vēstures notikumiem rakstītajos avotos bieži vien ir 
nepilnīgas vai vispār nav atrodamas. Arheoloģiskās izpētes rezultātā ir iespē-
jams iegūt informāciju par to, kā cilvēki senatnē dzīvoja, saimniekoja, kā 
izskatījās, ģērbās, kādus iedzīves priekšmetus, darbarīkus, ieročus un rotaslie-
tas izgatavoja, ko pielūdza, pret ko cīnījās. 
Arheoloģiskais materiāls ir vienreizēja un neatkārtojama informācija, kuru 
pētot un zinātniski dokumentējot tiek rakstīta Latvijas vēsture. To lasīs arī 
nākamās paaudzes, tāpēc katrai arheoloģiskajai vietai ir sava unikālā vērtība.

Latvijas teritorijā pirmos zinātniskos arheoloģiskos izrakumus 1838. un 1839. 
gadā Aizkraukles līdzenajā dzelzs laikmeta kapulaukā veica Tērbatas (Tartu) 

universitātes profesors Fridrihs Krūze. 

Apmeklē arheoloģisko pieminekli! Kārtīgi izpēti to: kur tas atrodas, kas 
atrodas blakus (upe, ceļš, ēkas), kā tas izskatās, kas ir redzams? Ko tas mums 

stāsta un kādus secinājumus var izdarīt?
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APBEDĪŠANAS TRADĪCIJAS

Katrai kultūrai ir atšķirīgas apbedīšanas tradīcijas un veidi. Mirušie tika 
apbedīti gan līdzenajos kapulaukos, gan kapulaukos ar virszemes konstruk-
cijām (akmeņu krāvumi, uzkalniņi, laivveida akmens konstrukcijas), kā arī 
ugunskapos (mirušos dedzinot).
Senie iedzīvotāji mirušos apglabāja speciāli izveidotās kapu vietās, dažkārt 
vīriešus un sievietes guldot ar galvām pretējos virzienos. Atbilstoši izpratnei 
par aizkapa dzīvi mirušos apbedīja svētku tērpā, līdzi dodot bagātīgas kapu 
piedevas: rotas, darbarīkus, ieročus, traukus, monētas, reizēm arī ēdienu. 
Sākot ar viduslaikiem, apbedīšanas tradīcijas kļuva vienotas - mirušos guldīja 
iesvētītās kapsētās, norobežotā teritorijā. Mirušie tika guldīti viens virs otra 
vairākās kārtās. Nereti gadījās, ka, ierokot jaunāku apbedījumu, senākais tika 
pārrakts. 

14.-15. gadsimtā Kurzemē sievietes apbedījumā varēja līdzdot līdz 20 dažāda 
veida saktas un reizēm pat vairāk.

Aplūko attēlu! Kā mirušie ir apbedīti? Par ko liecina tērps, kurā viņi guldīti? 
Padomā, kādēļ kapā līdzi doti darbarīki un ieroči?
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Fridriha Krūzes 9.-11. gadsimta apģērba rekonstrukcija, publicēta 1842. gada 
grāmatā “Necrolivonica”. Tajā arheoloģiskā materiāla interpretācija un pieņē-
mumi attēloti neprecīzi, nereti tie ir iztēles un fantāzijas radīti. Apģērba re-
konstrukcija ietekmēja senā apģērba attēlojumu mākslā un literatūrā.  

1  cepure ir pagatavota no 
9.-13.gs. latgaļu sieviešu 
grīstes vainaga

2  latgaļu 11.-12./13.gs. 
sieviešu kaklariņķis 

3  lībiešu vēlā dzelzs laikme-
ta sieviešu bronzas važiņrota 
ar važiņu sadalītājiem un 
bruņurupuču saktām

4  8.-13.gs. sieviešu  spirāl-
aproces, nēsā uz rokas 
apakšdelma

5  7./8.-10.gs. sieviešu 
manšetaproces, nēsā uz 
rokas apakšdelma

6  loks un bultas, iespējams, 
aizgūtas no 18.gs.-19.gs. 
apģērbu albumiem
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Kad iesi garām Brīvības piemineklim, rūpīgi apskati karavīru tērpus un 
pievērs uzmanību piemineklī attēloto vīriešu galvassegām. Vai saskati līdzību 

ar Krūzes cepures rekonstrukciju?

5  7./8.-10.gs. sieviešu 
manšetaproces, nēsā uz 
rokas apakšdelma

7  latgaļu 11.-12.gs. sieviešu 
kaklariņķis 

8  Latvijas teritorijā nebija 
raksturīga auskaru nēsāša-
na

9  brunči, iespējams, veidoti 
no latgaļu sieviešu villaines



ARHEOLOGA PALĪGI

Arheoloģiskie izrakumi nav iedomājami bez citu nozaru speciālistu pie-
saistīšanas. Arheologs ar tiem sadarbojas, lai izpētītu, analizētu un izprastu 
atrastās pagātnes liecības.
Bioarheologs - pēta arheoloģiskajos izrakumos atrastos cilvēku kaulus.
Palinologs - ar dažādām metodēm pēta putekšņus, augus un to izplatību.
Dendrohronologs - pēta un datē koku gadskārtas, ko izmanto vēstures iz-
pētes problēmu risināšanā.
Arhitektūras vēsturnieks -  pēta vēsturiskās celtnes un konstrukcijas, kā 
un no kādiem materiāliem tās būvētas.
Vēsturnieks - pēta dažādus vēsturiskos notikumus pēc rakstīto avotu ziņām.
Mākslas vēsturnieks - pēta mākslas procesus.
Tekstīliju speciālists - pēta apģērbus, to sastāvu un darināšanas tradīcijas.
Keramikas pētnieks - pēta traukus, to sastāvu un darināšanas tradīcijas.
Numismāts - pēta senās monētas.
Restaurators - konservē un restaurē senlietas.
Ģeologs - pēta Zemes izcelšanos, tās uzbūvi, kā arī zemes slāņu sastāvu.
Arhīvi - uzkrāj un glabā dokumentus.
Bibliotēkas - uzkrāj un glabā grāmatas.
Muzeji - uzkrāj un glabā senlietas, fotogrāfijas un citus priekšmetus.
Sabiedrība - informē par atradumiem, palīdz dabā lokalizēt arheoloģiskos 
pieminekļus, iesaistās arheoloģisko pieminekļu izpētē, rūpējas par arheoloģis-
ko vietu saglabāšanu.
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Bioarheologs pēc galvaskausa var noteikt cilvēka dzimumu un vecumu, kā arī 
pēc kaulu stāvokļa noskaidrot, ar kādām slimībām slimojis.

Kad Tev ir nepieciešama palīdzība, Tu pats mēģini ar visu tikt galā vai meklē 
palīdzību? Kādi ir Tavi palīgi? Kā viņi Tevi atbalsta? 
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ARHEOLOGA KOMPLEKTS

rīki mērīšanai: nivelieris un lata, totālās uzmērīšanas stacija, mērlente, 
lineāls, metrakoks
rīki rakšanai un attīrīšanai: dažāda izmēra lāpstas, dažāda lieluma 
otiņas, karotes un špakteļlāpstiņas, siets, spainis, bļoda, dārznieka šķēres, 
cirvis, mietiņi, virve, ķerra
rīki fiksācijai: fotoaparāts, augsnes zonde, drons, ģeogrāfiskās pozi-
cionēšanas iekārta (GPS), kompass
rīki zīmēšanai: milimetru papīrs, dzēšgumija, zīmuļi, tuša, spalvaskāts, 
dators, otiņas, lineāls, mēroga režģis
rīki aprakstīšanai: klade, pildspalva, zīmulis, dators
rīki uzglabāšanai: dažāda izmēra maisiņi un kastītes, senlietu zīmītes

Akmens cirvis ir darbarīks. Viduslaikos, nespējot izskaidrot akmens cirvju 
izcelsmi, tos dēvēja par Pērkona lodēm vai bultām un piedēvēja tiem dzied-

nieciskas spējas.

Kādus rīkus Tu lieto ikdienā? Kādiem mērķiem Tu tos izmanto? 
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Atzīmē, kurās pilsētās esi apmeklējis muzejus! 
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Muzeju pirmsākumi meklējami cilvēku vēlmē krāt vērtīgus priekšmetus 
(monētas, rotas, grāmatas), no kuriem izveidojās kolekcijas, savukārt tās kļuva 
par pamatu pirmajiem muzejiem.
Muzejs ir ēka vai vieta, kur uzkrāj, glabā un popularizē dažādus kultūras 
objektus. Ir dabaszinātņu, brīvdabas, vēstures, etnogrāfijas, arhitektūras, 
mākslas, literatūras, mūzikas, medicīnas, tehnikas, kara, memoriālie un citu 
profilu muzeji. Muzejos ir apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas, tiek veidotas 
izstādes un rīkotas ekskursijas un izglītojoši pasākumi, izdoti uzziņas materiāli.

Katru gadu maijā muzeji rīko Eiropas mēroga pasākumu Muzeju nakti, kuras 
laikā ikviens var apmeklēt muzejus bez maksas. 

       Iespējams, Noass bija pirmais, kurš veidoja kolekciju ar vērtīgākajiem 
objektiem, kas būtu jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Izveido mini muzeju no, Tavuprāt, vērtīgām lietām, kuras vajadzētu saglabāt!



Mantraču postījumu rezultātā tiek iznīcināti arheoloģiskie 
pieminekļi un tiek zaudēta informācija par vēsturisko 

kontekstu
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Senlietu meklēšana arheoloģiskajos pieminekļos vai to aizsardzības zonās nav 
izklaide un šāda darbība ir sodāma. Mantraču postījumi ir neatgriezeniski, jo 
zūd informācija par kontekstu un atrašanas apstākļiem.
Mantkārīgu nolūku rezultātā ir postīti daudzi apbedījumi, izrakņāti pilskalni 
un citas arheoloģiskās vietas. Katra šāda darbība rada neatgriezeniskus 
zaudējumus mūsu kopējam arheoloģiskajam mantojumam un atņem iespēju 
sabiedrībai izzināt vēstures procesus.
Lai apkarotu šādas patvaļīgas darbības, Nacionālā kultūras mantojuma pār-
valde sadarbojas ar Valsts policiju, kura palīdz pārkāpējus identificēt un saukt 
pie atbildības.
Neskatoties uz nacionālām un starptautiskām aktivitātēm, arheoloģisko sen-
lietu nelikumīga iegūšana un tirdzniecība joprojām ir viena no lielākajām 
problēmām kultūras mantojuma aizsardzībā.

Mantračiem konfiscētās arheoloģiskās senlietas pieder valstij un tās nodod 
glabāšanā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. 

Sameklē mājās puzli, izņem no tās, piemēram, vienu, piecus vai desmit 
gabaliņus (atbilstoši puzles lielumam) un saliec to! Vai bija viegli to izdarīt? 

Kā izskatās attēls ar trūkstošajām daļām?



IZROTĀ LATGAĻU SIEVIEŠU VILLAINI AR DAŽĀDIEM               
RAKSTIEM!
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KURŠ IEGŪS APSLĒPTO DĀRGUMU KRĀJUMU (DEPOZĪTU)?
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UZZĪMĒ SAVAS APKĀRTNES SITUĀCIJAS PLĀNU!
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SITUĀCIJAS PLĀNS

Objekts:

Senākie nosaukumi:

Novietojums:

Apraksts:

Datums:
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IZTĒLOJIES, KO TU VARĒTU ATKLĀT IZRAKUMOS! UZZĪMĒ TO!
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IZRAKUMU LAUKUMA APRAKSTS

Objekts:

Datums:

Datējums:

Izrakumu laukuma apraksts:



SENLIETAS APRAKSTA LAPA

Atradumu vieta: Abavmuižas kapsēta
Datums: 09.07.2004.
Senlietas apraksts: Sirdsveida sakta ar kroni
Materiāls (kauls, māls, dzelzs, bronza, koks, akmens, āda, stikls, papīrs): bronza
Datējums (cik veca ir senlieta, kad to lietoja): 17. gadsimts
Izmēri (garums, platums, diametrs, svars): 30mm x 22mm
Ko mums stāsta senlieta?
Sirdsveida riņķsaktas nēsāja sievietes un tās izmantoja krekla saspraušanai. 
Šāda veida saktas ir sastopamas arheoloģiskajā un etnogrāfiskajā materiālā. 
Raksturīga apģērba sastāvdaļa bija no 17. līdz 19. gadsimtam.
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ATRODI UN UZZĪMĒ KĀDU PRIEKŠMETU! APRAKSTI TO!
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SENLIETAS APRAKSTA LAPA



PABEIDZ ZĪMĒT KERAMIKAS TRAUKU! 
UZZĪMĒ MĀLA TRAUKAM ORNAMENTU! 



Avoti - cilvēka darbības liecības, kas saglabājušās no pagātnes - dokumenti, priekšmeti, 
objekti
Arheoloģiskās kolekcijas
Arheoloģisko izrakumu pārskati
Kruse F. Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands. - Dorpat, 1842.

Literatūra - pētnieka stāstījums par vēstures notikumiem balstoties uz avotiem
Apdraudēto Latvijas arheoloģisko pieminekļu katalogs. - Rīga, 2016. Pieejams: https://
www.arheologubiedriba.lv/biblioteka/
Arheoloģija. Enciklopēdija. - Rīga, 2004.
Brūzis R., Vilcāne A. Kas ir arheoloģija? What is archaeology? - Rīga, 2014.
Dambis J. Kultūras pieminekļu aizsardzība. - Rīga, 2017.
Graudonis J. Arheoloģijas terminu vārdnīca. - Rīga,1994.
Muižnieks V. Pirmie arheoloģiskie pētījumi Latvijas teritorijā un to ietekme mākslā un 
literatūrā // Vēsture: avoti un cilvēki. XIV Zinātniskie lasījumi. Vēsture VIII. - 
Daugavpils, 2014.
Muižnieks V., Ciglis J., Dumpe B. u.c. Ceļā uz latviešu tautu. - Rīga, 2016.
Radiņš A. Ceļvedis Latvijas senvēsturē. - Rīga, 1996.

Tiesību akti - tiesību normas, kas regulē sabiedriskās attiecības
Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
Likumi un Ministru kabineta noteikumi

Tīmekļa vietnes
www.mantojums.lv
https://is.mantojums.lv
www.arheologubiedriba.lv
www.muzeji.lv
www.nmkk.lv
www.likumi.lv
www.zudusilatvija.lv








