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Arheoloģiskās izpētes darbu vadīšanas atļauja  

Nr. A-00798/2021 
 

Rīga 
 

Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 21. panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras 

pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta 

statusa piešķiršanu" 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. un 31. punktu arheoloģiskās izpētes darbu 

vadīšanas atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta:  

 

arheologs Mārtiņš Lūsēns, Gaismas iela 5-12, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, 

martins.lusens@gmail.com 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, amats, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs) 

 

ņemot vērā Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē saņemto iesniegumu: 02.06.2021. 
Nr.  

(iesnieguma reģistrācijas datums un numurs, iesniedzēja prasījums) 

 

Arheoloģiskie izrakumi 
(izpētes darbu veids: arheoloģiskie izrakumi, arheoloģiskā uzraudzība) 

 

Kandavas pilsētas vēsturiskais centrs | Valsts nozīmes | Pilsētbūvniecība | 7452 

teritorija; Kandavas viduslaiku pils un Pulvertornis | Valsts nozīmes | Arheoloģija | 

2304 aizsardzības zona; Kandavas pilsdrupas un Pulvertornis | Valsts nozīmes | 

Arhitektūra | 6820 aizsardzības zona. 

 

Kandavas novads, Kandava, Lielā iela 10a,  

9011 001 0326 
(kultūras pieminekļa tipoloģiskā grupa, nosaukums, valsts aizsardzības numurs, adrese, kadastra 

apzīmējums) 
 

1. Faktu konstatējums:  
1.1. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 18.12.2020. vēstulē Nr. 06-01/6177 noraidīts 

SIA "Projektu birojs "Dace"" izstrādātais projekts mūra atsegumu eksponēšanai skvērā pie 

Kandavas viduslaiku pils ar norādi pamatot projekta risinājumus ar arheoloģiskās izpētes 

rezultātiem. 

1.2. 02.06.2021. Pārvaldē saņemts arheologa Mārtiņa Lūsēna 02.06.2021. iesniegums ar 

lūgumu izsniegt arheoloģiskās izpētes darbu atļauju mūra pamatnes atrakšanas darbiem 

10 m2 lielā laukumā līdz 1 m dziļumam. 
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2. Arheoloģiskās izpētes darbi veicami saskaņā ar: arheologa Mārtiņa Lūsēna 02.06.2021. 

iesniegumā norādītajiem darbu apjomiem pirmsprojekta izpētes ietvaros. 
(iesniegums, izpētes programma, darbu apraksts) 

 

3. Nosacījumi1 : Atļaujas saņēmējs parakstot atļauju apliecina, ka ir personīgi atbildīgs par 

darba drošību objektā, kā arī par izpētei atbilstošo aprīkojumu un prasmēm. 
 

4. Uzraudzību nodrošina2: - 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs) 

 

5. Viedokļi un argumenti3: - 
 

6. Trīs mēnešu laikā pēc arheoloģiskās izpētes darbu pabeigšanas vai atļaujas derīguma 

termiņa beigām atļaujas saņēmējs iesniedz Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē 

ziņojumu par veiktajiem darbiem un galvenajiem rezultātiem. 
 

7. Izpētes darbu pārskata iesniegšanas termiņš:  21.06.2023. 
(datums) 

 

8. Atļauja derīga līdz:  21.06.2021. 
(datums) 

 

Arheoloģijas un vēstures daļas vadītājs, Sandra Zirne (paraksts*) 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 

Z.v.     07.06.2021. 
(datums) 

 

Atļauju saņēmu ___________________ 
(datums) 

 

  
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājam.  
 

Piezīmes.  

1. 1 Aizpilda, ja nepieciešami īpaši izpētes darbu veikšanas nosacījumi.  

2. 2 Aizpilda, ja atļaujas saņēmējs arheoloģiskās izpētes darbus vada pirmo reizi. 

3. 3 Aizpilda, ja administratīvā procesa dalībnieki ir izteikuši viedokļus un 

argumentus. 

4. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Z.v." un "datums", kā arī atļaujas saņēmēja 

apliecinājumu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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Kandava, Lielā iela  10a. 

Arheoloģiskā izpēte 2021.g. 

 

Pirmdokumentācijas saraksts. 

 

1. Pārrakto slāņu un atsegtās konstrukcijas apraksts   1 gab. 

2. Foto negatīvi digitālie      20 gab. 

4. Zīmējumi un plāni       2 gab. 

 

 

 

Pirmdokumentācija glabājas autora arhīvā. 

 

 



3 

 

 

Ievads. 

 

Pēc Kandavas novada Domes iniciatīvas 2021. 9. jūnijā notika kāda nezināma 

mūra pamatu atsegums skvērā starp Livonijas ordeņa Kandavas pils drupām 

rietumos un Abavas ielas trasi austrumos. Izpētes vietas adrese: Kandavā, 

Lielajā ielā 10a.  Tā atradās valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa -Kandavas 

viduslaiku pilsdrupas kopā ar Pulvertorni (aizsardzības Nr. 2304) un 

arhitektūras pieminekļa - Kandavas pilsdrupas un Pulvertornis (aizsardzības 

Nr. 6820) aizsardzības zonā, tāpēc rakšanas darbu laikā, atbilstoši Latvijas 

Republikas likumdošanai, bija nepieciešams nodrošināt arheoloģisko 

uzraudzību.  

 To 2021.g. 9. jūnijā veica arheologs Mārtiņš Lūsēns (izpētes darbu 

atļauja Nr. A-00798/2021). Izpētes darbu pasūtīja un finansēja Kandavas 

novada Dome. Uzraudzības darbu pārskats sastādīts divos eksemplāros, no 

kuriem viens digitālā formātā, elektroniski parakstīts nodots Pasūtītājam, otrs 

papīra izdrukas formātā - Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 

Dokumentācijas centra arhīvā.  
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 Izpētes rezultāti. 

 

 

Tranšeju mūra atsegumam izraka skvēra ziemeļu daļā, starp Livonijas 

ordeņa Kandavas pils maketu un Abavas ielas R puses trotuāru. Tranšejas 

garums 8,3 m, platums 3 m, dziļums 1,2-1,5 m. Tranšeja orientēta DA-ZR 

virzienā (az.1200).  Meklējamā mūra pamati atklājās tranšejas vidusdaļā, tā 

platums sasniedza 1,55 m. Kultūrslānis abpus mūrim atklājās 0,75 m platās 

joslās. 

Kultūrslāņa raksturojums.  Mūra palieku abās pusēs kultūrslāņa 

sastāvs bija atšķirīgs. Ziemeļu pusē (Skat. Plānu Nr.2) zem skvēra velēnas 

atklājās 30-35 cm bieza uzbērtas melnzemes kārta, kas saistāma ar skvēra 

ierīkošanas laiku 20.gs. 2.pusē. Zem melnzemes uzbēruma konstatēts līdz 35 

cm biezs jauktas pelēcīgi gaišas smilts slānis, kurā varēja novērot sīku 

būvgružu (galvenokārt ķieģeļu šķembu) un kaļķu javas piejaukumu. 

Iespējams, šī slāņa veidošanās saistāma ar atklātā mūra likvidācijas laiku. Uz 

to norādīja būvgružu noslāņojuma dziļuma atzīme, kas aptuveni atbilda mūra 

palieku virsmai. Zem būvgružiem, 0,75 m dziļumā zem mūsdienu skvēra 

līmeņa pie +42.35 EVRS augstuma atzīmes atklājās tumšu smilšu kārta. Tās 

biezums sasniedza 30 cm. Tumšā smilts uzskatāma par senāko kultūrslāņa 

horizontu šajā skvēra daļā, jo tūlīt zem tās tranšejas ziemeļu pusē konstatēts 

brūngans morēnu smilšmāls, kurā vietām vērojami grants ieslēgumi. Morēnu 

smilšmāls  ir cilvēka saimnieciskās darbības neietekmēts un šajā pilsētas daļā 

uzskatāms par pamatzemi. Tumšo smilšu kultūrslāņa horizontā diemžēl netika 

iegūti atradumi, kas palīdzētu precizēt tā hronoloģisko izcelsmi. 

Pilnīgi cita slāņu struktūra bija vērojama tranšejas dienvidu pusē. Tur 

pārraktā grunts zem velēnas bija viendabīga visā 1,5 m dziļumā un sastāvēja 

no smalkgraudainas un vidēji rupju frakciju gaišas grants (Skat. 10.Foto). 

Atklātais mūris. Izraktajā tranšejā mūris atklāts 8,3 m garā posmā 

un tāpat kā tranšeja bijis orientēts DA-ZR virzienā. Mūra pilnais garums un 

iespējamās pagrieziena vietas tā trasē nav precizētas. Atklātais posms 

turpinājās ārpus pētītās platības gan DA, gan ZR virzienos. LKS-92 
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koordinātes mūra fragmenta ZR galā E 425956.6728, N 321950.8947,  DA 

galā E 425964.6857, N 321948.5291. Mūra palieku augšdaļa atklājās 0,4-

0,5 m zem mūsdienu skvēra līmeņa, pie +42.70/ +42.60 EVRS augstuma 

atzīmēm. Pamatne bija saglabājusies 1,45-1,55  m platumā un tās mūrēšanai 

izmantoti tikai neapstrādāti laukakmeņi, kā saistvielu lietojot gaišas nokrāsas, 

gandrīz baltu kaļķu javu. Laukakmeņu izmēri 60 x 45 cm, 50 x 35 cm un 

mazāki. Virs daudziem akmeņiem augšdaļā redzamās kaļķu javas paliekas  un 

raksturīgās izlauzto akmeņu iedobes esošā fragmenta augšpusē, norādīja, ka 

sākotnēji mūra apakšējā daļa bijusi krietni augstāka. Izpētes brīdī pamatne 

bija saglabājusies 1-2 akmeņu kārtu biezumā, resp., tās augstums 

nepārsniedza 30-50 cm. Nekur atsegtajā fragmentā nebija konstatējamas 

ķieģeļu paliekas, taču nav izslēdzama iespēja, ka augstāk mūrī tādi izmantoti. 

Mūra apakša atradās 0,95 m dziļumā zem mūsdienu skvēra līmeņa pie 

+42.30 EVRS atzīmes. Zem akmeņiem konstatēta plāna tumšo smilšu kārtiņa 

un dziļāk morēnu smilšmāls un rupju frakciju gaiša grants. Ap 2-3  cm plānais 

tumšo smilšu slānītis zem mūra pamatiem atbilda tranšejas ziemeļu malā 

konstatētā tumšo smilšu kultūrslāņa horizonta pašai apakšai. Tas nozīmē, ka 

mūra pamati iedziļināti tumšo smilšu kultūrslānī, kas šajā teritorijā izveidojies 

jau pirms mūra celtniecības. 

Atrokot mūra paliekas, tā vidusdaļā bija konstatējams 0,9 m plats 

pārrāvums, taču tas veidojies mākslīgi, mūri savulaik nojaucot. Pārrāvuma 

vietā rokot, konstatēja vairākus prāvus laukakmeņus, taču tie nebija 

savstarpēji ar javu saistīti, tāpēc tos izcēla. 
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Secinājumi. 

 

 

 2021. gada arheoloģiskās izpētes darbos izveidojies pirmais priekšstats 

par kultūrslāņa sastāvu Livonijas ordeņa Kandavas pils vietas austrumu 

pusē. 

 Atklātā mūra funkcionālās nozīmes skaidrošanai arheoloģiski pieturas 

punkti netika iegūti, taču kultūrslāņa stratigrāfija un sastāvs tādus 

sniedza konstrukcijas iespējamam datējumam. 

 Iepriekšējo gadu pētījumi liecināja, ka Kandavas viduslaiku pilsētiņas 

apdzīvotība galvenokārt koncentrējusies ordeņa pils ziemeļu pusē un 

tur konstatēto kultūrslāni veidoja vāji sadalījušās organiskās vielas – 

dzīvnieku mēsli, salmi, trunējušu koku fragmenti. Šī viduslaiku 

apdzīvotībai raksturīgā kultūrslāņa biezums dažādās senpilsētas vietās 

sasniedza 0,57-1,1 m. 

 Skvērā starp Kandavas pilsdrupām un Abavas ielu  virs pamatzemes 

esošais tumšo smilšu slānis pēc sastāva nebija raksturīgs viduslaiku 

apdzīvotībai. Pieļaujams, ka tas šajā vietā sācis veidoties ne ātrāk kā 

17.gs. vidū, Kurzemes un Zemgales hercogistes uzplaukuma periodā. 

Tajā laikā izbūvēts netālu esošais Pulvertornis, darbojušās pulvera 

dzirnavas, apkārtnē notikusi aktīva saimnieciskā rosība. 

 Savukārt atklātais mūris celts vēlāk, gandrīz pilnībā pārrokot iepriekš 

izveidojušos tumšo smilšu slāni. Ņemot vērā politisko un 

epidemioloģisko situāciju Kurzemē 17.gs. nogalē - 18.gs. sākumā, 

Ziemeļu karu un tam sekojošo mēra epidēmiju, jādomā, ka mūra 

būvniecība uzsākta ne ātrāk kā 18.gs. 30.gados – vidusdaļā. Ņemot 

vērā mūra platumu, ar dzīvojamo ēku to visdrīzāk nevar saistīt. 

 Tā nojaukšana, līdzīgi kā Kandavas pils paliekām, varētu būt saistīta ar 

1870. un 1881. gada ugunsgrēkiem, pēc kuriem Kandavas iedzīvotāji 

mūra namu celtniecībai uzsāka intensīvu akmeņu laušanu pilsdrupās. 
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Digitālo foto negatīvu saraksts. 

 

 

Kadra Nr. Kadra apraksts 

IMG_6058 Skats uz atklāto mūra ZR daļu no ZR.  

IMG_6059 Skats uz izpētes vietu no ZA. 

IMG_6060 Skats uz izpētes vietu no DR. 

IMG_6061 Atklātā mūra ZR daļa pēc pārtīrīšanas. No DA. 

IMG_6062 Tas pats. Tuvskats. 

IMG_6063 

IMG_6064 

Grunts slāņu griezums mūra ZR fragmenta sānos un galā. 

Redzamas tumšā smilšu slāņa paliekas. 

IMG_6065 Grunts slāņu stratigrāfija tranšejas Z malā. 

IMG_6066 Mūrēšanai izmantotie laukakmeņi. 

IMG_6067 Melnzemes uzbērums virs mūra fragmenta ZR gala. 

IMG_6068 Mūra DA gala atrakšana. 

IMG_6069 Grunts slāņu stratigrāfija tranšejas D malā. 

IMG_6070 

IMG_6072 

Skats uz mūra fragmenta DA pusi un spraugu starp abām 

mūra daļām. 

IMG_6071 Skats uz mūra fragmenta DA daļu pēc attīrīšanas. No ZR. 

IMG_6073 

IMG_6074 

IMG_6075 

 

Skats uz atrakto mūra fragmentu no DA. 

IMG_6076 Skats uz spraugu starp abām mūra daļām. 

IMG_6077 Skats uz atrakto mūra posmu no ZR. 
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Plānu un zīmējumu saraksts 

 

Plāna Nr. Nosaukums Mērogs 

1. Izpētes darbu zona. M 1:500 

2. Tranšejas Z pusē pārraktie slāņi 1:20 

 



IZSTRĀDĀJA

IZPĒTES.VAD.

ZĪMĒJA

MĒROGS

PLĀNS

STADIJA

M.LŪSĒNS

M.LŪSĒNS

M.LŪSĒNS

KANDAVA

LIELĀ IELA 10A

IZPĒTES DARBU ZONA

APZĪMĒJUMI:

Izpētes zonā izraktā tranšeja

PIEZĪMES:

Topogrāfiskais plāns - SIA "Geometrs" 1.07.2010. uzmērijums

A

b
a
v
a
s
 
i
e
l
a



IZSTRĀDĀJA

IZPĒTES.VAD.

ZĪMĒJA

MĒROGS

PLĀNS

STADIJA

M.LŪSĒNS

M.LŪSĒNS

M.LŪSĒNS

KANDAVA

LIELĀ IELA 10A

TRANŠEJAS Z PUSĒ

PĀRRAKTIE SLĀŅI

NERAKTĀ DAĻA

APZĪMĒJUMI:

Velēna

Melnzemes uzbērums

Pelēki balta jaukta smilts, sīku frakciju būvgruži

Tumšu smilšu slānis

PIEZĪMES:

Augstuma atzīmes dotas Eiropas vertikālo augstumu sistēmā (EVRS)

Morēnu smilšmāls - pamatzeme

FIKSĒTĀ PROFILA POSMA NOVIETOJUMS



 
 

1.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Skats uz izpētes vietu no ZA. 

 

 
 

2.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Skats uz izpētes vietu no R.  



 
 

3.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Atklātā mūra pamatu  fragments izpētes zonas R galā. 

 

 
 

4.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Mūra pamatu R puse pēc atrakšanas.  



 
 

5.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Mūra pamatnes R daļa. Skatā no A. 

 

 
 

6.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Mūra būvniecībai lietotais materiāls – neapstrādāti laukakmeņi.  



 
 

7.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Tumšo smilšu slānis zem mūra pamatiem un brūnganā smilšmāla pamatzeme. 

 

 
 

8.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Tas pats mūra R puses fragmenta A galā. 



 
 

9.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Grunts slāņu griezums tranšejas malā, mūra Z pusē.  

 

 
 

10.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Grunts slāņu griezums tranšejas malā, mūra D pusē. 



 
 

11.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Mūra pamatne atklājās 0,5 m dziļumā zem mūsdienu zemes līmeņa. 

 

 
 

12.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Skats uz atklātā mūra fragmenta A pusi. 



 
 

13.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Kopskats uz atklātā mūra pamatiem no A. 

 

 
 

14.Foto.Kandava, Lielā iela 10a. 

Kopskats uz atklātā mūra posmu no R. 


