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Par aizvēsturi...

Apzīmējums aizvēsture ir laika posms no cilvēka rašanās brīža līdz 
pirmās civilizācijas izveidošanai. 

Aizvēsture apzīmē vēstures sākotnējo posmu, tās rītausmu, savukārt 
aizvēstures beigu posmu formāli pieņemts apzīmēt ar cilvēku rakstības 

rašanos. 

Līdz ar rakstības rašanos cilvēku rīcībā sāka nonākt rakstītie vēstures 
avoti, kas mūsdienās ļauj iegūt priekšstatu par visdažādākajām seno 

cilvēku dzīves jomām.

„Aizvēsture” ir tradicionāli lietots apzīmējums un tā izcelsme meklējama 
vēstures zinātnes attīstības sarežģītajos līkločos. Līdz pat 18. gs. beigām 

– 19. gs. sākumam priekšstati par cilvēces pirmsākumiem bija tikai 
aptuveni.

Ģeoloģija (zinātne par Zemes uzbūvi un tās attīstības vēsturi) pierādīja, ka 
biezās nogulmiežu kārtas nevarēja izveidoties tik īsā laikā. Līdzīgu 

secinājumu par dzīvās dabas ļoti ilgstošu attīstību mudināja veikt arī Č. 
Darvina evolūcijas teorija. 
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Periodizācija...
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Cilvēka un sabiedrības izcelšanās teorijas...

Viens no sarežģītākajiem jautājumiem cilvēces sākotnējā vēsturē ir
antropoģenēze – cilvēku rašanās jeb mūsdienu cilvēka fiziskā tipa un
sabiedrības sākotnējais veidošanās process. Cilvēks pakāpeniski nošķīrās
no dzīvnieku pasaules kā īpaša biosociālā būtne.

Pašlaik dominējošā un arī faktiem vispilnīgāk pamatota ir 
teorija, kas pierāda cilvēka izveidošanos no dzīvnieku 

pasaules ilgstošas evolūcijas gaitā jeb antropoģenēzes 
evolūcijas teorija. Cilvēks ietilpst pērtiķu jeb primātu kārtas 
hominīdu dzimtas (cilvēkveidīgo) ģintī. Zinātniskā interese 
par antropoģenēzi radās 19. gs. vidū, kad Čarlzs Darvins 
izveidoja teoriju par cilvēka izcelšanos no cilvēkpērtiķa

evolūcijas ceļā. 

Cilvēkvedīgās būtnes veidošanas process 
interaktīvā laika līnijā (spiest šeit)

http://becominghuman.org/node/human-lineage-through-time
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Evolūcijas gaitu iespējams 
izsekot, pētot seno būtņu 

fosilas kaulu paliekas. 

Dziļāka antropoģenēzes 
pētniecība sākās tikai 20. gs. 
20. – 30. gados. Vēl piemiņas 

vērts ir fakts, ka Čarlzs Darvins 
savā mūža galā atteicās no 

savas teorijas.

Č.Dārvina teorija...

Cilvēkvedīgo būtņu 
kustības, skeleta uzbūve 

– video (spiest šeit)

http://dsc.discovery.com/videos/ardipithecus/
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Cilvēka attīstības ciltskoks...
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Cilvēka attīstības ciltskoks...
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Cilvēka attīstības ciltskoks...
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Antropoģenēze tiek aplūkota arī no reliģijas puses, mēģinot atbildēt 
uz to, kādā veidā radies cilvēks, kāda ir viņa saistība ar Dievu. 

Kristīgās antropoģenēzes skatījuma avots ir Vecās Derības Pirmā 
Mozus grāmata, kurā cilvēka parādīšanās aprakstīta kā Dieva 

radošas gribas akts. 

Ilgstoši šī hipotēze pasaulē tika uztverta burtiski. Tādēļ 19. gs. vidū 
starp Č. Darvina teorijas piekritējiem un kristīgo konfesiju pārstāvjiem 

notika asas diskusijas. No reliģiskās puses teorijas virzītājspēks ir 
Dievs un Dieva griba.

Kristīgā teorija...
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Savukārt 20. gs. 60. gados veiktais atklājums 
ļāva sabiedrībai kritiski vērtēt evolūcijas 
teoriju un izvirzīt dažādas hipotēzes par 

antropoģenēzes saistību ar kādiem zemes 
ārējiem spēkiem. 

Tika konstatēts, ka,  neņemot vērā 
specifiskās iezīmes, dzīvībai uz Zemes, 

sākot no mikroorganismiem un beidzot ar 
cilvēku, ir vienots ģenētiskais kods.

Citas teorijas...

Kā ceturto, bet neapstiprināto hipotēzi varētu 
minēt dažādu tautu mītiskos priekšstatus 

par cilvēka izcelšanos. 

Katrai tautai tie ir ļoti dažādi un sakņojas 
gadsimtu ilgajās tradīcijās, paražās un 

domāšanā.
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Akmens laikmets tiek iedalīts paleolītā, mezolītā un neolītā. 

Paleolīta (no 3 miljoniem gadu p.m.ē. līdz 14.gada tūkstotim p.m.ē) 
laikmetam raksturīgas klimata pārmaiņas. Cilvēkveidīgai būtnei 

vajadzēja piemēroties skarbajam klimatam – leduslaikmetam -, tieši tas arī 
kalpoja par attīstības priekšnosacījumu. Šis laikmets ir garākais un cilvēka 

veidošanās gaitā nozīmīgākais posms.

Akmens laikmets...
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Cilvēku pārvietošanās...
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Šajā laikā veidojas un pastāvēja pirmās cilvēkveidīgās būtnes un 
pirmie no akmens darinātie darba rīki. Uguns izmantošana un primitīvas 
mītnes ļāva mazināt atkarību no dabas. Tādējādi nostiprinājās un izplatījās 

Homo ģints.

Vēlajā paleolītā pilnveidojās akmens apstrādes tehnika, novērojami 
mākslas pirmsākumi, konstatējamās arī pirmās liecības par reliģisko 
priekšstatu pastāvēšanu.  Māksla, tiesa gan, aprobežojas ar vienkāršu 

līniju izgriezumu uz atsevišķiem priekšmetiem un vienkāršām rotas lietām, 
kurām visticamāk bija reliģiozs sakars.

Paleolīts...
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Mākslu paleolītā varētu iedalīt mobilitārajā mākslā (no akmens, raga, 
kaula un māla darinātas dzīvnieku, putnu un cilvēku figūriņas, kā arī 
dažādi ar dzīvnieku tēliem un ornamentiem rotāti priekšmeti) un alu 

gleznojumos (melnbalti un krāsaini zīmējumi uz klinšu sienām).

Pašreiz zināmas vairākas nekā 150 alas ar gleznojumiem, to izmēri ir 
diezgan iespaidīgi līdz pat 5 m. Glezniecībā izmantoja dabiskās krāsvielas 
– ogles, okers u.c. minerāli, tāpat tika izmantoti dzīvnieku tauki, asins un 

augi. Lielākās alas atrodas mūsdienu Francijas DR un Spānijas Z, 
neapšaubāmi šādām alām piemīta arī reliģiozs pielietojums.

Video tūre Lasko alā

Paleolīta māksla...

https://vimeo.com/40849516
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Paleolīta māksla...
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Mobilitārā māksla (pastāvēja ap 20 000 gadu) sastopama visā teritorijā, 
kur dzīvoja paleolīta cilvēks. Figūriņas tika darinātas no akmens, kauliem, 
ragiem, retos gadījumos no māla. Īpaša vieta bija sievietes atdarināšanai 

ar lieliem gurniem un krūtīm, piemēram, „Villendorfas Venēra”.

Paleolīta māksla...
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Paleolīta beigu posmā sāka rūpēties par mirušajiem, 
pastāvēja apbedīšanas rituāli, bija izveidojies priekšstats par 

„pēcnāves dzīvi”.

Agrīnā reliģiskā forma bija animisms (ticība, ka nemateriālām 
lietām ir dvēsele, garīgo īpašību piedēvēšana dabas spēkiem 

un parādībām). Nāvi uzskatīja par dvēseles jeb gara 
atdalīšanos no ķermeņa.

Paleolīta māksla...

Arheoloģiskie izrakumi 
parāda, ka pastāvēja arī 

totēmisms (ticība, ka 
pastāv radniecība starp 

noteiktu cilvēka grupu un 
kādu dzīvnieku vai augu 
totēmu). Šie priekšstati 
izriet no cilvēku ciešās 

saistības ar dabu.
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Mezolīta posms (pirms 12 000 – 11 000 gadu) iezīmējas ar 
leduslaikmetam beigām. Cilvēks nonāca Amerikas kontinentā, sāka 

apgūt Ziemeļeiropas teritoriju. 

Izmaiņas klimatā veicināja cilvēku attīstību, pārtikas pieejamību, attīstījās 
medniecība, uzlaboja darbarīkus, piemērojot jaunajiem apstākļiem.

Mezolīts...
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Mezolīts uzskatāms par mednieku, barības augu vācēju un zvejnieku 
sabiedrības uzplaukuma laiku.

Parādījās tādi rīki kā loks un bultas, šķēps un harpūnas, jauna veida cirvji, 
kuri ļāva darināt laivas u.tml. Arvien patstāvīgāk un biežāk cilvēks (Homo 

erectus) izmanto uguni.

Mezolīts...
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Cilvēka attīstība akmens laikmetā nav iedomājama bez sabiedrības. 
Milzīga nozīme ir kolektīvam. Senāka sabiedrības organizācijas forma 
ir grupa, kuras locekļi sākotnēji bija vienlīdzīgi. Grupas lielums bija no 25 

līdz 100 cilvēkiem.

Mezolīts...

Mezolītā, uzlabojoties 
apstākļiem, sāka veidoties 

dzimtas kopiena, kas kalpoja 
par sabiedrības pamatu. 

Kopienu veidoja gan 
asinsradinieki, gan ienācēji.

Vairākas kopienas, kurus 
vienoja kopējā izcelsme 
veidoja cilti – plašāku 

sabiedrības formu, kuras 
locekļi apdzīvoja lielāku 

teritoriju, tiem bija kopējas 
tradīcijas, materiālā un garīgā 
kultūra, valoda un apziņa par 

kopīgumu.
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Viens no nozīmīgākajiem procesiem cilvēces aizvēsturē ir tā sauktā 
„neolītiskā revolūcija” (ap 9. – 8.gt. p.m.ē.), kas ir pārēja no 

savācējsaimniecības uz ražotājsaimniecību.

Cilvēka atkarība no dabas pamazām mazinājās, cilvēks izmantoja dabas 
resursus savām vajadzībām.

Neolītiskā revolūcija...

Neolītisko revolūciju veicināja:

• izmaiņas apkārtējā vidē;

• iedzīvotāju skaita pieaugums;

• augu un dzīvnieku domestikāciju -
savvaļas dzīvnieku pieradināšana un 

savvaļas augu kultivēšana.
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1) mobilo dzīvesveidu nomainīja vietsēdība, jo lai nodarbotos ar
lauksaimniecību bija patstāvīgi jādzīvo vienā vietā;

2) daudzi ciemi sāka veidoties par pilsētām. Pilsētām bija raksturīga
administratīvā un topogrāfiskā noslēgtība, specializētā ražošana un
pārvalde ar centralizētiem varas orgāniem;

3) tika veicināts tehniskais progress – attīstījās podniecība, audumu
aušana (parādījās stelles), selekcijas, pilnveidojas darba rīki un ieroči;

4) attīstījās maiņas sakari, kas vēlāk pārauga tirdzniecībā;

5) veidojoties uzkrājumiem, radās nepieciešamība tos aizsargāt, pieaugot
cilvēku skaitam, bija nepieciešams paplašināt teritoriju, kas kopumā
veicināja militārās sadursmes un konfliktus īpaši bronzas laikmetā;

6) līdz ar pārmaiņām dzīvesveidā mainījās uztvere un reliģiozie
priekšstati;

7) mainījās sabiedrība, notika pārslāņošanās, sabiedrība pārgāja no
matriarhālā (sievietei lielāka loma) uz patriarhālo (vīrietim lielāka loma)
tipu, izzuda savstarpējā vienlīdzība;

Neolītiskās revolūcijas rezultāti...
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Neolītiskā revolūcija radīja labvēlīgu apstākļus, un cilvēki sāka meklēt 
arvien jaunus materiālus, kurus varētu izmantot saimniecībā. Tādējādi 

cilvēki atklāja metālu un to apstrādes veidus.

Pārējas process uz jaunu materiālu (varš – bronza – dzelzs) izmantošanu 
notika pakāpeniski vairāku tūkstošu gadu garumā.

Pirmie vara izstrādājumi attiecināmi uz 7.gt. p.m.ē., bet 5.gt. p.m.ē. cilvēks 
iemācījās apstrādāt vara rūdu (kausēt un izliet). Sākotnēji no vara 
gatavoja rotas lietas, tādējādi apliecinot statusu turīgam sabiedrības 

slānim.

Metāls...

Lai paaugstinātu vara izturību, sāka meklēt jaunu, izturīgu metālu. 

4.gt. p.m.ē. cilvēks atklāja bronzu (vara un alvas sakausējums), 
kas radīja apvērsumu metalurģijā. Bronza tika izmantota 

saimniecībā un apbruņojuma izgatavošanā.

Tomēr bronzai bija trūkumi – tā nebija viegli pieejama un to 
minimāli izmantoja zemkopībai un lopkopībai. 
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Dzelzs ieguve un apstrāde bija nozīmīgs cilvēka atklājums ar tālejošām 
sekām. Dzelzs darba rīki uzlaboja un paaugstināja ražošanu.

Pirmie dzelzs priekšmeti datējami ar 3.gt. p.m.ē., bet to straujā izplatība 
norisēja ap 1.gt. p.m.ē.

Metāls...

Dzelzs laikmets veicināja:

1) dižciltīgo slāņa veidošanos;

2) cilvēku noslāņošanos mantiskā ziņā;

3) parādījās nepieciešamība pēc likumdošanas, kas tiesiski regulēja
savstarpējās attiecības;

4) īpašo pārvaldes sistēmu, piemēram, vecāko padome u.tml.;

5) tika izveidotas īpašuma tiesības;

6) amatnieki pakāpeniski atdalījās no lauksaimniekiem;

7) reliģijā sāka parādīties dažādi strāvojumi, piemēram, dabas kults,
cirvja kults, senču kults;

8) parādījās jaunā sabiedrības grupa – priesteri, kuri ar dižciltīgiem
veidoja sabiedrības augšslāni.

Virtuālā spēle “Kā uzcelt māju 
dzelzs laikmetā” (spiest šeit)

http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/ironage_roundhouse/index_embed.shtml
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Tagadējās Baltijas jūras (Litorīnas jūras periods) 
austrumu piekrastē cilvēku apmetnes parādījušās

mezolītā (vidējā akmens laikmetā), kas Baltijā aptvēra 
laika posmu apmēram 9000.- 6000. g. p.m.ē. 

Labie klimatiskie apstākļi sekmēja tautu ienākšanu
šajās zemēs. Daži pētnieki uzskata, ka šie pirmie 

mūsdienu Baltijas teritorijas iedzīvotāji bijuši somugru 
(jeb sāmu) ciltis - mūsdienu somu un igauņu 

priekšteči.

Parādījās jauni mājlopi – cūkas, aitas, kazas un liellopi. 
Cilvēki arvien vairāk sāka nodarboties ar zemkopību.

Pirmie 

iedzīvotāji 

Latvijas 

teritorijā

akmens 

laikmetā 
( no 3 mlj.g.

līdz 2.g.t. p.m.ē.)
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Kā bija...
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Iedzīvotāju 

mirstības 

rādītāji
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6.g.t. p.m.ē. Ieradās jauna un augstāk attīstīta tauta vai 
cilšu grupa, kas pamazām atspiedusi somugru 

iedzīvotājus tālāk uz ziemeļiem. 

Tie ir bijuši pirmie etniskie baltieši, no kuriem vēlāk 
izveidojās kuršu, latgaļu, sēļu un zemgaļu tautas. Tāpat 
Latvijas teritoriju apdzīvoja arī somugru izcelsmes līvi.

Ap 6.g.t. p.m.ē. darba rīkus izgatavoja no akmens, 
kaula un koka, iecienīts materiāls bija krāms, kuru 

izmantoja arī bronzas un dzelzs laikmetā.

Jaunas izmaiņas etniskajā sastāvā iezīmējās ap 
3.g.t.p.m.ē. beigām - 2.g.t. p.m.ē. Sākumu. No D, D-R un 

D-A ienāk auklas keramikas jeb laivas formas kaujas 
cirvju kultūras pārstāvji. Tā bija patstāvīgā 

etnolingvistiskā tautību grupa, kura piederēja pie 
eiropeīdiem, uzskatīti par pirmbaltiem.

Pirmie 

iedzīvotāji 

Latvijas 

teritorijā

akmens 

laikmetā 
( no 3 mlj.g.

līdz 2.g.t. p.m.ē.)
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5.g.t. p.m.ē. parādījās pirmie keramikas izstrādājumi, 
pēc tā var spriest, ka tagadējo Latvijas teritoriju 

apdzīvoja dažādas tautas, jo katrai bija savi keramikas 
izstrādājumu veidi.

Akmens laikmetā cilvēki dzīvoja noslēgtos 
kolektīvos, paleolītā un mezolītā tās bija nelielas 

mobilas grupas. Neolītā (4. – 2.g.t. p.m.ē.) sabiedrības 
pamatā bija dzimtas kopiena – asinsradinieki, ko 

vienoja kopīgs darbs.
Pirmie 

iedzīvotāji 

Latvijas 

teritorijā

akmens 

laikmetā 
( no 3 mlj.g.

līdz 2.g.t. p.m.ē.)

Cilvēki sākotnēji 
dzīvoja 

teltsveida 
slietņos.
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Bronza un pirmie bronzas priekšmeti līdz Latvijai 
nonāca ap 2.g.t. vidum p.m.ē. no Vislas apgabala.

Pateicoties uzlabotiem rīkiem, ap 1.g.t. sākumu p.m.ē. 
sāka attīstīties tīruma zemkopība, izmantojot lopu 

vilcējspēku. 

Sāka attīstīties ražotājsaminiecība. 

Palielinājās iedzīvotāju skaits, cilvēki vairāk pārcēlās 
dzīvot pie mežiem. Turpinājās etnisko grupu 

stabilizācija. 

Maiņas ceļā nelielos daudzumos iedzīvotāji iepazinās 
ar dzelzi.

Pirmie 

iedzīvotāji 

Latvijas 

teritorijā agro 

metālu un 

bronzas 

laikmetā
(no 2.g.t. p.m.ē.

līdz 500.g. 

p.m.ē. )
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Apmetnes...
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Bronzas cirvis, lejamā veidne
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Pirmie 

iedzīvotāji 

Latvijas 

teritorijā

dzelzs 

laikmetā 
( no 500.p.m.ē. 

līdz 12.gs.m.ē.)

Vietējie iedzīvotāji iemācījās iegūt dzelzi no vietējās 
purva rudas tikai ap 2.gs. p.m.ē. Tas radīja apvērsumu, 
jo ar dzelzs palīdzību darbu veica ātrāk un kvalitatīvāk.

Dzelzs laikmets veicināja sabiedrības noslāņošanos pēc 
sociālā ranga.

Sabiedrības kārtas dzelzs laikmetā:
Dižciltīgo kārta – kapā līdzi deva greznas un bagātīgas 

rotas, ieročus (divpusēji cērtamais zobens) u.tml.
Bajāri – kapā līdzi dota karavīra aproce, kaujas nazis, 

sakta un aproce.
Brīvie ļaudis (drīkstēja nēsāt ieročus) – kapā līdzi dots 

cirvis, šķēps un kaujas nazis.
Nebrīvie iedzīvotāji, kalpi un vergi – kapā līdzi nedeva 

neko vai arī tikai dzelzs nazi.

Sabiedrības pamats bija lielģimene – dzimta, no kuras 
vēlāk izdalījās atsevišķās mazās saimes.
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Pirmie 

iedzīvotāji 

Latvijas 

teritorijā

dzelzs 

laikmetā 
( no 500.p.m.ē. 

līdz 12.g.s.m.ē.)

Mazās saimes veidoja teritoriālo kopību – ciemus, 
kuri savukārt tika apvienoti novados, bet par novadu 

centriem kļuva labi nocietinātās dižciltīgo pils.

Novadu priekšgalā tika ievēlēts virsaitis, kurš ar 
piederīgajiem, ģimeni un tuvākajiem palīgiem 

veidoja dižciltīgo slāni. Pilīs uzturējās karadraudzes.

Radās privātīpašums, kurš pārgāja mantojumā, arī 
sociālo statusu mantoja.

Vēlajā dzelzs laikmetā sāka veidoties feodālās 
attiecības un valstiski veidojumi.

Ap 1.g.t. sāka iezīmēties tautības, kuras bija 
ieņēmušas katras savu etnisko teritoriju. Somugri –

lībieši, balti – latgaļi, sēļi, zemgaļi un kurši.
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Veiksmi 

ieskaites 

darbā!


