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Tivas Republika (Тыва) ir viena no Krievijas Federācijas republikām 
Sibīrijas federālajā apgabalā.  

Attālums līdz Tivai no Latvijas pa taisni ~ 4500 km 

Tivas Republika 



• Vidējā janvāra temperatūra - -32°C, vidējā jūlija 
temperatūra - +18°C. 

• Nokrišņu daudzums - 150mm (līdzenumos), 1000mm 
(kalnos). 

• Lielā daļā teritorijas ir mūžīgais sasalums. Kalni un pakalni 
aizņem 80% republikas teritorijas. Monguntaigas ir 
3970m augsts (augstākais kalns Sibīrijā). 

• Kizilā satekot Lielajai un Mazajai Jeņisejai sākas Jeņiseja. 



Īss ieskats Tivas vēsturē 

 40 000 g.p.m. Tivas teritoriju sāk apdzīvot cilvēks. 

 6.-8. gs. Tiva ietilpa Tjurku, vēlāk Uiguru kaganātā. 

 

https://en.wiki2.org/wiki/Tuvans 

Uiguru kaganāta robežas 820 g. 



Īss ieskats Tivas vēsturē 

 40 000 g.p.m. Tivas teritoriju sāk apdzīvot cilvēks. 

 6.-8. gs. Tiva ietilpa Tjurku, vēlāk Uiguru kaganātā. 

 13.-18. gs. teritoriju iekaroja  mongoļi. 

 1757.-1912. gadā atradās Cjiņu (maņdžūru)  dinastijas 
imperatoru varā. 

 1914. gadā nonāca Krievijas protektorātā. 

 1921. gadā tika pasludināta Tannu Tuvas Tautas 
republika. 

 1926. gadā tika pārdēvēta par Tuvas Tautas republiku. 

 Līdz 1944. gadam tā juridiski pastāvēja kā neatkarīga 
valsts. 

 1944. gadā Tiva tika iekļauta Padomju Savienības sastāvā. 

 



Dzelzceļa projekts 

 Elegesta-Kizila-Kuragino 

 2005. gadā Tivas Republikā tika atklātas milzīgas ogļu 
iegulas, aplēses liecina, ka to ir vismaz 20 miljards tonnu. 

 Republikā ir arī bagātīgas retzemju un krāsaino metālu 
iegulas,  kā arī dzelzsrūdu, azbesta un zelta iegulas. 

 Krievijas Federācijas atbildīgās amatpersonas pieņēma 
lēmumu uzbūvēt dzelzceļu, kurš savienotu Tivas 
galvaspilsētu Kizilu ar vienu no lielākajiem transporta 
mezgliem Krasnojarskas novadā uz austumiem no 
Abakanas -Kuragina ciematu.  

 Aptuveni 411 km garā posmā Elegesta - Kizila - Kuragino 
plānots izbūvēt dzelzceļu. 



Dzelzceļa projekts 

 Elegesta-Kizila-Kuragino 

Dzelzceļa projekta izmaksas ir aplēstas ap 195 miljardiem Krievijas 

rubļu (aptuveni 3.18 miljardi latu).  



Arheoloģiskie izrakumi Tivā ir 
norisinājušies jau sen, tomēr, 
svarīgākais un plašākais realizētais 
projekts norisinās “Valdnieku ielejā” 
(Долина Царей) . 

Pirms dzelzceļa būvniecības notiek plaši 
arheoloģiskās izpētes un 
dokumentēšanas darbi. 

Plānotā dzelzceļa teritorijā sākotnēji 
atklāti vairāk nekā 80 kurgāni, kas 
datēti sākot no 5000 g.pr.Kr. līdz pat 19. 
gadsimtam. 

Pēc padziļinātas izpētes tika atklāti 
vairāk nekā 120 kurgāni, kuri pārsvarā 
pieskaitāmi skitu kultūrai. 

Arheoloģiskie izrakumi  



Tivā ir saglabājušies vēsturiskie pieminekļi no skitu un arī vēlākiem laikiem. 

Skitu nomadu ciltis jau pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu klejoja 
Eirāzijas stepēs, no Ziemeļķīnas un Mongolijas uz rietumiem - Melnās jūras 
reģionu. 

Atradumi Centrālāzijā norāda uz faktiem, ka skiti mijiedarbojās ar senajiem 
grieķiem. 

Arheoloģiskie izrakumi  

Skitu cilšu izplatība 100 g.p.m.ē. 



  

Projektu atbalsta Krievijas federālās un reģionālās 
varas iestādes, Krievijas Ģeogrāfijas biedrība, 
kompānija "Evraz" un citi mecenāti. 



  

Starptautiska arheoloģiskā un ģeogrāfiskā 
ekspedīcija norisinās jau kopš 2011. gada. 

Brīvprātīgie no vairāk nekā 20 valstīm strādāja 
pieredzējušu arheologu vadībā. 

Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Čehijas, 
Slovākijas un Spānijas studentiem šis 
brīvprātīgais darbs tika pielīdzināts praksei ar 
attiecīgi piešķiramiem akadēmiskajiem punktiem 
arheoloģijā vai kultūras un sociālo zinātņu 
studijās.  



Ceļā… 



Ainavas 



Glābt no iznīcības lielu skaitu senatnes pieminekļu 
Valdnieku ielejā  pirms sākas dzelzceļa būve. 

Pētījumu mērķis 





Kurgāniem ir koniska vai pussfēriska forma, tie ir  5-7 m 
diametrā. To ārējo daļu veido liels akmeņu aplis, centrā ir 
pats apbedījums, kurš apkrauts ar akmeņiem. 

Skitu kurgāni 



 Tālizpētes metodes; 

 Arheoloģisko pieminekļu rekognoscija; 

 Apbedījumu attīrīšana; 

 Artefaktu attīrīšana, daudz pakāpju ģeodēziskie 
un fotogrammetriskie uzmērījumi; 

 3D kurgānu uzbūves modeļi; 

 Digging in depth  

 Kauli un artefakti; 

 Laboratoriskie un analītiskie pētījumi. 

Materiāli un metodes 



Izrakumi 



Ģeodēzija un fotogrammetrija 



Apbedījumu simboliskā nozīme 

 Ķermeņi apbedīti kapavietās – cistās; 

 Akmens aplis  -  robeža starp dzīvo un mirušo valstību; 

 Akmens aplīs -  pasaules cikliskums un dabas ciklu  atkārtošanās; 

 Kājas saliektas ceļos – došanās uz mirušo pasauli pozā kādā tie  
ir nākuši pasaulē piedzimstot. 



 Tipiski Mongun-Taiga (Mungun-Taiga) 
kapakmeņu piemēri (9-8 gs. p.m.ē); 

 

 Aldy-Belsky kultūra (7-6 gs. p.m.ē) 

 

 Kirgīzu kultūras 

Vecums 



Kauli un artefakti 

Bronzas laikmeta 
apbedījumi liecina, ka 

Skitu kultūras izcelsme ir 
Centrālā Āzija  



Skitu stils 

 Dzīvnieku figūriņas, darbarīki un citi artefakti; 

 Dr. Mihails Pitrovskis: pins with animals carved into golden surface 
are assessed as “encyclopaedia of Scythian animal art because 
you have all the animals which roamed the region such as 
panther, lions, camels, deer and other” 

 Original Scythian style of the Altai region, which eventually moved 
to the Black Sea region and finally affected the style of artworks in 
the ancient Greece 

 Skitu nomadu ciltis 7. - 3. gs. p.m.ē. klejoja pa Eirāzijas stepēm no 
Ķīnas ziemeļu robežas un Mongolijas līdz rietumiem – Melnās jūras 
reģionam. 5. un 4. gs. p.m.ē.  

 Skiti savstarpēji mijiedarbojās ar senajiem Grieķiem, kuri bija 
kolonizējuši Melnās jūras reģionu (Ukrainu un Kalmikiju). 



http://www.allempires.com/ 

Skitu stils 



Skitu stils 

 Jostas sprādze  Panteras figūra 

Auskari un kulons ar ķēdīti  Apzeltīti dzelzs ieroči – dunča detaļa 

http://archeosciences.revues.org/2193 



  Seno Grieķu kultūras ietekme uz Skitu kultūru 

un darbarīkiem ir acīmredzama; 

 Sistemātiski ilgtermiņa arheoloģiskie pētījumi un 
atrasto artefaktu analīze pavērs iespēju izzināt 
Skitu kultūru un vēsturi; 

 The puzzle of ancient wanderings of peoples in 
Eurasiblica is seemingly solved. 

Secinājumi 



  

Turpmākie pētījumi.... 



Juris Burlakovs© 

juris@geo-it.lv 

PALDIES! 


