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“Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. 
No kurienes esam nākuši”

~ 12 500 gadu atpakaļ

Arheoloģiski atradumi
Daugavas ieleja
Lielupes ieleja
Ventas baseins

Arheoloģiskās kultūras
Svidru (reģionāli - Polija, Lietuva, Baltkrievija)
Ārensburgas (reģionāli - Vācija, Polija)

Ienākšanas virzieni
1. no Lietuvas ziemeļaustrumu puses
2. no dienvidiem

Ziemeļbrieži sezonāli migrēja no ziemošanas vietām uz vasaras ganībām un atpakaļ un tiem sekoja 
senie cilvēki. 
Cilvēki dzīvoja mazās, mobilās grupās un pārvietojās lielos attālumos.

Grāmatas kontekstā senos Latvijas teritorijā ienākušos ļaudis var raksturot ne tikai kā ienācējus no 
kādiem konkrētiem reģioniem noteiktā laika sprīdī, bet var lūkoties uz tiem kā cilvēkiem, kas 
atnesuši tādas prasmes un zināšanas, kuru aizsākumi meklējami vēl senākā laikā un kuru atsevišķas 
atblāzmas vērtējamas arī mūsdienu kultūrās. 



I AKMENS LAIKMETA HRONOLOĢIJA UN AIZVĒSTURES GALVENIE POSMI



II SENĀ AKMENS LAIKMETA LIECĪBAS



III AKMENS LAIKMETA PĒTĪJUMU VIRZIENI UN IZPĒTES METODES

Starpdisciplinaritāte
Lithic analysis
pētījumu metožu grupas
pētījumu virzieni



Latvijā un Baltijas valstīs sastopamais krams

Akmens laikmets Latvijā

IV SENĀKĀ AKMENS LAIKMETA PĒTĪJUMI LATVIJĀ

Līdzšinējie pētījumi



V PĒTĪJUMS: KRAMA RĪKI KĀ LIECĪBAS PAR PRASMJU UN ZINĀŠANU ATTĪSTĪBU PALEOLĪTĀ

Ģeoloģisko zināšanu pazīmes un to novērtēšana
Oļu un paleolīta akmens rīku forma un simetrija
Datu pietiekamība un kvalitāte arheoloģiska akmens materiāla pētījumos
Krama pētījumu procedūras
Latvijā sastopamā krama piemērotība akmens laikmeta rīku izgatavošanai



NOBEIGUMS

Senākais akmens laikmets jeb paleolīts ir laiks, no kura nākuši ziemeļbriežu mednieki, kas 
atstājuši senākās pēdas Latvijas teritorijā, un tas ir arī laiks, no kura līdzīgā kontekstā esam 
nākuši mēs – mūsdienu cilvēki.

Starpdisciplinaritāte ir mūsdienu arheoloģijas pētījumu raksturīga pazīme. Arī šajā grāmatā 
iekļautais pētījums ir piemērs starpdisciplināra pētījuma īstenošanai, aplūkojot kramu un 
krama rīkus. Līdzīga pieeja būtu izmantojama arī citu aizvēsturisku un vēsturisku, kā arī 
etnogrāfisku materiālo liecību analīzē.

Senākā aizvēsture gan pasaulē, gan Latvijā ir tikai ieskicēta, un savā ziņā tā vienmēr paliks 
skice, kas ar dažādu detalitāti ataino senās norises.




