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Stundas uzdevumi

• Iegūt zināšanas par sēļu, latgaļu, lībiešu, kuršu 
un zemgaļu apdzīvotajām teritorijām un 
dzīvesveidu.

• Attīstīt prasmi strādāt ar karti. 



Lībieši jeb līvi

• Lībieši ir vistālāk rietumos dzīvojošā Baltijas jūras 
somu tauta. Viņi apdzīvoja plašu teritoriju 
Vidzemē un Kurzemē.

• Lībiešiem zināmi 4 lielākie novadi:
1) Daugavas, 
2) Turaidas, 
3) Metsepoles,
4) Idumejas (tur lībieši dzīvoja kopā ar latgaļiem). 



Lībieši jeb līvi

• Daugavas un Gaujas lībiešu kultūras 
ziedu laiki bija 11. gadsimtā, kad 
attīstījās rosīga tirdzniecība un par lielu 
tirdzniecības un amatniecības centru 
izveidojās Daugmale.

• Pirmo reizi minēti Nestora hronikā.



Latgaļi 

• Latgaļi ir baltu tauta, no kuras vārda, 
iespējams, ir cēlies Latvijas nosaukums.

• 8. – 10. gadsimtā latgaļi nostiprinājās 
Vidzemes austrumu daļā un Latgalē.

• Latgaļi dzīvoja ciemos, pilskalnos un ezerpilīs. 
12. gadsimtā latgaļu teritorijā zināmi aptuveni 
70 pilskalni ar apmetnēm. 



Latgaļi 

• Arheoloģiskie materiāli liecina, ka 
latgaļi Latvijas teritorijā ienākuši 
samēra vēlu – tikai 6.vai 
7.gadsimtā. 

• Latgaļi pirmo reiz minēti Nestora 
hronikā, kas rakstīta 11.gadsimtā.

• 11.-12.gadsimtā latgaļu zemēs no 
Krievzemes sāka izplatīties kristīga 
ticība – pareizticība.



Sēļi 

• Sēļi bija viena no baltu tautām, par kuru 
vēsturi atrodams maz ziņu.

• Lai gan arheoloģiskā izpēte liecina, ka sēļi 
bijuši viena no senākajām baltu ciltīm 
mūsdienu Latvijas teritorijā, rakstītajos avotos 
sēļi minēti tikai 13. gadsimtā sarakstītajās 
Livonijas Indriķa un Atskaņu hronikās.



Sēļi

• Par Selen saukta neliela teritorija 
Daugavas kreisajā krastā: no 
mūsdienu Jaunjelgavas līdz 
Jēkabpilij ar centru Sēlpils 
pilskalnā.

• Sēļu apdzīvotajā teritorijā bijis ap 
15 – 20 pilskalnu.



Kurši 

• Kurši bija baltu cilšu grupas, kas 1. g.t. dzīvoja 
tagadējās Lietuvas ziemeļrietumu daļā un 
Latvijas rietumos. 

• 13. gadsimta dokumentos minētas deviņas 
kuršu zemes: Vanema, Ventava, Bandava, 
Piemare, Duvzare, Megava, Pilsāts un Zeme 
starp Skrundu un Zemgali. 



Kurši 
• Kurši rakstītajos vēstures avotos 

pirmo reizi minēti 9. gadsimtā 
Hamburgas un Brēmenes 
arhibīskapa Rimberta sarakstītajā 
„Svētā Ansgara dzīves aprakstā”.

• Kurši tajā raksturoti kā labi 
jūrasbraucēji, tirgotāji un karotāji, 
bet viņu pamatnodarbošanās bija 
zemkopība, lopkopība un 
zvejniecība. 



Zemgaļi 

• Zemgaļi bija viena no baltu tautām, viņu 
valoda un tradīcijas bija radniecīgas 
Žemaišiem, un vēlāk tie ieplūda latviešu un 
lietuviešu tautās.

• Zemgaļi dzīvoja teritorijā līdz pat Gaujai, bet 
vēlāk Zemgales līdzenumā. Viņi apdzīvoja 
galvenokārt Lielupes, Mēmeles un Mūsas 
baseinu.



Zemgaļi 

• Zemgaļi bija labi zemkopji, kā arī 
prasmīgi amatnieki un veiksmīgi 
tirgotāji.

• Ne tikai kurši, bet arī zemgaļi bija 
labi karotāji. Kara gadījumā 
zemgaļu karadraudzes apvienojās 
vienotā karaspēkā, ko vadīja 
karavadonis.



• 10. – 12. gadsimta sabiedrībā 
iedzīvotāji bija brīvi ļaudis, 
vienlīdzīgi gan mantiski, gan 
sociāli. Tiesa, bija jau izdalījies 
dižciltīgo jeb labiešu slānis, kam 
piederēja lielāki zemes īpašumi, 
pilis un vara un kas sapulcināja ap 
sevi karadraudzes.



Darbs ar kontūrkarti 



Mājas darbs

• MG:lpp.92.-95.


