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Atslēgas vārdi: Ābelenes novads un tā centrs, Puncuļevas pilskalni, jaunatklātie Svātiunes 
pilskalni I, II

Ābelenes novads rakstītajos avotos minēts 1224. gada līgumā par latgaļu Adzeles ze-
mes sadali starp Rīgas bīskapu un Zobenbrāļu ordeni, pie tam bīskapa daļā palika četri 
novadi: Berezne, Pornuve, Ābelene un Abrene. Vēl reizi Ābelene minēta Livonijas mestra 
1416. gada 23. augusta rakstā virsmestram par iespējamo zemju apmaiņu starp ordeni 
un bīskapu. Ābelenes novada centru vēsturnieki diezgan vienprātīgi lokalizē Baltinavas 
Obeļovā. Līdzās, Puncuļovā, ir divi, šķiet, hronoloģiski atšķirīgi pilskalni un latgaļu līdzenie 
un uzkalniņu senkapi.

Jaunus materiālus Ābelenes novada centra lokalizēšanai ir sniegusi aerolāzerskenēša-
na (LIDAR — Light Detection and Ranging). 2019. gadā netālu no Obeļovas tika atklāti divi 
iepriekš nezināmi pilskalni. Pilskalni situēti uz diviem līdzās esošiem reljefa izcēlumiem; 
viss plašais reljefa izcēlums zināms kā Zvonu (Zvanu) kalni.

Svātiunes pilskalns I virs tuvākās apkārtnes izceļas par 10–15 m. Pilskalnu ap 3–4 m 
zem plakuma līmeņa ietver mākslīgi veidota terase. DR pusē starp terasi un plakumu izvei-
dots izlīdzināts, ap 10 m plats trīsstūrveida izvirzījums. Pilskalns DA pusē ar pāržmaugu 
pieslēdzas Svātiunes pilskalnam II. Pāržmauga šaurākajā vietā pārrakta ar ap 2 m dziļu 
grāvi. Mazintensīvs kultūrslānis jaušams visā pilskalna ap 35 x 25 m lielajā plakumā.

Svātiunes pilskalns II ir ap 15–20 m augsts norobežots kalns. Ap 4 m zem plakuma to 
ietver ap 3–4 m plata terase. Zem pirmās terases kalna D un A nogāžu vidusdaļā ir otra, 
ap 2–3 m plata terase. Ar abām terasēm ir nodalīta zemes mēle uz DR no pilskalna. Pa 
pilskalna Z nogāzi slīpi uz augšu ved uzejas vieta. Pilskalna plakums ir ap 30 x 20 m liels.

Abi Svātiunes pilskalni ir ievērojami, labi nocietināti, to izveidē ieguldīts liels darbs; 
abi pilskalni saslēdzas vienā nocietinājumu sistēmā. Pilskalniem tuvējās sādžas, ezera un 
kāda kalna nosaukums ir saistīts ar vārdu “svēts”.

Ābelenes novada centra noteikšanā galvenais ir Obeļovas sādžas nosaukums, kas lī-
dzīgs senajam novada nosaukumam. Par Ābelenes centram atbilstošo uzskatītais Pun-
cuļevas pilskalns atrodas ap 2 km attālumā uz A no Obeļovas, jaunatklātie Svātiunes 
pilskalni — ap 1,5 km uz DR no Obeļovas. Svātiunes pilskalnu izteiktie nocietinājumi 
vedina uzskatīt tos par pilskalnu laikmeta pēdējā posma nocietinājumiem. Divu vai vairā-
ku pilskalnu novietojums tuvu citam pie cita arī ir pazīme vietas centralitātei.

Ābelenes gadījumā var iedomāties, bet ne pierādīt šādu notikumu secību: sākumā tika 
apdzīvots un kā pilskalns izmantots nelielais Puncuļovas Alotāju kalns, tad, pieaugot cilvē-
ku skaitam, centrālo vietu uz ilgāku laiku ieņēma Puncuļevas pilskalns ar tam atbilstoša-
jiem diviem kapulaukiem, bet centralitātes noslēdzošais etaps bija cietokšņveida Svātiu-
nes pilskalni, kuros nocietinājumi, iespējams, pastāvēja samērā neilgu laiku. Iespējams, 
ka Svātiunes pilskalni atradās Ābelenes novada vai varbūt vēl plašākas teritorijas sakrālajā 
zonā — līdzās Svētiunes sādžai, ezeram un Svātajam (Svētajam) kalnam. 
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Rīgas bīskaps un Zobenbrāļu ordenis 
1224. gadā noslēdza līgumu par latgaļu 
Adzeles zemes sadali, kur pirmo reizi rakstītā 
avotā tiek minēts Ābelenes novads. Bīskapa 
daļā paliek četri novadi: Berezne, Pornuve, 
Ābelene un Abrene (Caeteram praeter haec 
terra, quae Agzele dicitur, praedicto modo 
ipsis pertinebit, remanentibus nobis respec-
tu eiusdem terrae Berezne, Pornuwe, Abelen 
et Abrene.). Otro reizi Ābelene minēta Livo-
nijas mestra 1416. gada 23. augusta rakstā 
virsmestram par iespējamo zemju apmaiņu 
starp ordeni un bīskapu, pie kam ordenis gri-
bētu iegūt Abilen un Purnowe.1

Šo četru Ziemeļlatgales novadu centru 
lokalizācija ir raisījusi zinātniskas diskusijas, 
vairāk gan par Pornuwe novada centru, kas 
tiek meklēts gan mūsdienu Viļakā, gan Liep-
nas Purnavā, gan Šķilbēnu Mistra kalnā.2 Par 
Ābelenes novada centra lokalizāciju disku-
siju nav tik daudz. Sākumā Augusts Bīlenš-
teins (August Johann Gottfried Bielenstein, 
1826–1907) Ābeleni ļoti aptuveni lokalizēja 
pie Abula upes mūsdienu Trikātā,3 taču šim 
uzskatam, attīstoties pētniecībai, nebija seko-
tāju. Vēlāk Ābeleni, pamatojoties uz vietvār-
du līdzību, sāka meklēt Baltinavas Obeļovā.4 
Pēc Ernesta Brastiņa (1892–1942) Latgales 
pilskalnu grāmatas publicēšanas5 tika iegūts 
pārskats par līdz tam visumā maz zināma-
jiem Latgales pilskalniem. Līdz ar to Vilberts 
Krasnais (1908–1942) jau varēja papildināt, 
ka Obeļovā jeb Ābeļavā ir pilskalns. Pie pils-
kalna ir Ābeļavas ezeriņš; turpat tuvumā — 
senkapi.6 Nākamie Ābelenes novada un tā 
centra pieminētāji kopumā atkārtoja jau ie-
priekš paustos uzskatus, ka Ābelenes novads 
situējas apmēram tagadējās Baltinavas terito-
rijā; novada centrs meklējams pie Baltinavas 
Obeļovas jeb Ābeļavas, kur kaimiņu sādžā 
Puncuļovā7 ir atbilstošs pilskalns. Plašākā 
rakstā, kas veltīts Adzeles zemei un tās no-
vadiem, šo uzskatu atbalstīja arī Muntis Auns 
(dz. 1955).8 Mūsdienās uzskats, ka Ābelenes 
novads meklējams Baltinavā, bet centrs — 
pie Baltinavas Obeļovas —, ir vispārpieņemts 

un izplatīts dažāda veida publikācijās.9 Tam 
var piekrist, jo nosaukums Abelen ir līdzīgs  
Obeļovas nosaukumam. Obeļovas sādža 
ir visai liela. Rakstītos avotos tā parādās 
kopš 1766. gada; sādžas nosaukuma raks-
tība dažādos avotos ir nedaudz atšķirīga.10  
1866. gada kartē norādīts, ka Obeļovas sā-
džā ir septiņas saimniecības, 1963. gada 
padomju militārajā kartē norādītas 29 saim-
niecības.

Alotāju kalnu — pilskalnu (1. att.: 1) 
1926. gadā atklāja E. Brastiņa vadītā pilskal-
nu apzināšanas ekspedīcija. Pilskalnu kādreiz 
ietvērušas slapjas un muklainas pļavas, tā 
Z pakājē tek Puncuļovas upīte. Pilskalns ir 
savrups, ap 10 m augsts kalns ar nedaudz 
kumpu, izlīdzinātu virsmu (50 x 20 m) un 
stāviem sāniem. Tas agrākos laikos arts, un 
iespējamie mākslīgie zemes pārveidojumi no-
līdzināti. Pilskalna plakumā, īpaši tā malās, 
saglabājies līdz pusmetru biezs kultūrslānis, 
kurā atrastas rupjas un zvirgzdainas bezripas 
keramikas lauskas.11 Šāda veida pilskalni pa-
rasti attiecināmi uz pilskalnu pastāvēšanas 
agrāko posmu.

Puncuļevas pilskalnu (1. att.: 4)  
1926. gadā atklāja E. Brastiņa vadītā pilskal-
nu apzināšanas ekspedīcija. Pilskalns ierīkots 
kalnu kauprē. Pilskalnam D pusē ir neliels, 
aizaudzis ezeriņš, virs kura pilskalns izceļas 
par vairāk nekā 30 m. Pilskalna plakums ir 
izlīdzināts, ap 70 x 25 m liels. Pilskalna sāni 
8 m uz leju no plakuma ir ļoti krauji; pēc tam 
kļūst lēzenāki un pāriet dabīgā kalnā. Plaku-
ma DR galā ir 2 m augsts valnis ar tikpat dzi-
ļu grāvi tā priekšā.12 Otrā plakuma galā vaļņa 
nav, bet ap 0,5 m augsts uzbedums ir tanī 
vietā, kur kraujais pilskalna sāns pāriet lēzenā 
kalna turpinājumā. Ieejas vieta nav nosakā-
ma. Pilskalna plakums, kurā ir ap metru biezs 
kultūrslānis, kādreiz ir arts, un tad atrasti da-
žādi “metāla nieciņi”. E. Brastiņš piezīmē, 
ka atradis stikla krellīti un trauku lauskas.13 
Par trauku lauskām un biezu kultūrslāni lieci-
na arī citi pilskalna apsekotāji.14 Pilskalnā ir 
vairākas mantraču bedres, dažas palielas un 
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nesenākos laikos raktas. Ar pilskalnu saistās 
jau E. Brastiņa uzklausīti nostāsti par man-
tu — mucām ar zelta naudu, kuras sargājot 
divi melni suņi, par dzelzs vārtiem pilskalna 
rietumu sānā, kuros dažkārt guļot cūka, par 
citiem māņiem.15 Uz ZR no pilskalna ir Tīsas 
(Tiesas) sils (1. att.: 5), kas saistīts ar nostās-
tiem par sodīšanu.16 Nostāsti par šo pilskalnu 
fiksēti arī citos rakstos.17 Puncuļevas pilskal-
nā arheoloģiskie izrakumi nav izdarīti, tomēr 
E. Brastiņa atrastā stikla krellīte un ziņas par 
ripas keramikas atradumiem18 varētu ļaut 
pilskalnu attiecināt uz krusta karu laikmetu, 
lai gan biezais pilskalna kultūrslānis neizslēdz 
iespēju, ka pilskalns izmantots arī agrāk. Pils-
kalns, lai gan atrodas pie Puncuļovas sādžas 
un pēc tās vārda arī tiek saukts, daudzkārt 
dēvēts arī par Obeļevas, Obeļovas, Ābelevas 
vai Ābelenes pilskalnu.

Starp abiem pilskalniem atrodas divi 
kapulauki. Mežā tuvāk lielceļam, iepretim 

Dansku mūsdienu kapsētai ir 13 senkapu uz-
kalniņi (Aizelkšņu senkapi) (1. att.: 2), kas 
saukti par Kara kapiem. 1931. gadā vienu 
uzkalniņu arheoloģiski izpētīja Hugo Riek-
stiņš (1904–1998). Iegūtais materiāls ļauj 
Aizelkšņu senkapus saistīt ar latgaļiem un 
attiecināt uz vēlo dzelzs laikmetu un viduslai-
kiem19, tas ir, arī uz Ābelenes novada pastā-
vēšanas laiku.

Lukstenieku senkapi (1. att.: 3), kas 
saukti arī par Kara kapiem, atrodas tuvāk 
Puncuļevas jeb Obeļovas pilskalnam un ir 
plašs, latgaļiem raksturīgs līdzenais kapu-
lauks (2. att.). Senkapi literatūrā minēti jau 
1892. gadā;20 arī vēlākos laikos senkapos 
bieži atrastas senlietas. 1932. gadā sen-
kapos H. Riekstiņa vadībā, atsedzot četrus 
apbedījumus, notika arheoloģiskie izrakumi. 
Iegūtais materiāls ļauj Lukstenieku senkapus, 
tāpat kā Aizelkšņu senkapus, saistīt ar latga-
ļiem un attiecināt uz vēlo dzelzs laikmetu un 

1. att. Arheoloģiskās vietas Obeļovas apkaimē: 1 — Alotāju kalns — pilskalns; 2 — Aizelkšņu 
senkapi; 3 — Lukstenieku senkapi; 4 — Puncuļevas pilskalns; 5 — Tīsas (Tiesas) sils; 6 — Obe-
ļovas sādža un ezers; 7 — Svātiunes Zvonu (Zvanu) kalni, Svātiunes pilskalns I un II; 8 — Svātais 
(Svētais) kalns; 9 — Svātiunes sādža; 10 — Svātiunes ezers; 11 — Svātiunes kapsēta.
Avots: https://kartes.lgia.gov.lv/karte/
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4/7/2021 2.att.Skats uz Lukstenieku senkapiem.JPG

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKJWQglMjMdLrxxQNRJCXpZzkTVVVQXdQZnNXdXHkqdmnrstmbBLhwsZNlxrrCDxPjkq?projector=… 1/1

2. att. Skats uz Lukstenieku senkapiem no putna lidojuma. Foto J. Urtāns

3. att. Svātiunes pilskalnu I un II un to apkārtnes reljefa modelis. Izveidojis G. Kalniņš
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4. att. Svātiunes pilskalns I skatā no D puses. Foto J. Urtāns

viduslaikiem,21 tas ir, arī uz Ābelenes novada 
pastāvēšanas laiku.

Jaunus materiālus Ābelenes novada cen-
tra lokalizēšanai var sniegt arheoloģisko vietu 
apzināšanas jaunās metodes un arheoloģis-
kie atradumi, un Ābelenes gadījumā tieši tā 
ir arī noticis.

Par reljefa formām, kas atgādina pils-
kalnu mākslīgos pārveidojumus un bija ie-
raudzītas aerolāzerskenēšanas materiālos 
1,5 km uz DR no Obeļovas (1. att.: 6),  
2019. gada 2. aprīlī ziņoja pieminekļu aiz-
sardzības speciālists Raimonds Rozenvalds. 
Vieta tika pārbaudīta 2019. gada 12. aprīlī, 
atkārtoti — 8. jūlijā, un tur tika atklāti divi 
iepriekš nezināmi pilskalni, kam pēc tiem tu-
vākās lielākās apdzīvotās vietas un ezera vār-
da, kas atrodas ap kilometru uz ZR, doti Svā-
tiunes pilskalna I un II nosaukumi. Pilskalni 
situēti plašākā meža masīvā uz diviem līdzās 
esošiem reljefa izcēlumiem; viss plašais relje-

fa izcēlums mūsdienu kartē tiek apzīmēts kā 
Zvonu (Zvanu) kalni (1. att.: 7). Abi pilskalni 
atrodas cieši viens otram līdzās, tomēr ir no-
dalīti kā divi atsevišķi pilskalni.

Svātiunes pilskalns I ir reljefā labi no-
robežots, ZA–DR virzienā nedaudz iega-
rens kalns, kas atrodas kalnotas augstienes  
R daļā (3. att.). Virs tuvākās apkārtnes  
R un D pusē, kur kalns ir visaugstākais, tas 
izceļas par 10–15 m (4. att.). Pilskalnu no 
Z, R un D pusēm ap 3–4 m zem plakuma 
līmeņa ietver mākslīgi veidota, vairākus 
metrus plata, zīmīga terase (5. att.), kura 
daudzviet — vairāk Z pusē — sarakāta,  
iespējams, zvēru vai citiem (kara laika?) ra-
kumiem. Jaušams, ka Z pusē zeme terasē 
ir tumšāka. Atsevišķi rakumi ir arī pilskalna 
nogāzē lejpus terases. DR pusē starp terasi, 
kurā tuvāk pilskalna nogāzei jau sāk iezīmē-
ties grāvis, un plakumu ir izveidots izlīdzi-
nāts, ap 10 m plats trīsstūrveida izvirzījums. 
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5. att. Svātiunes pilskalns I. Terase pilskalna Z pusē. Foto J. Urtāns

Plakuma mala pret izvirzījumu ir par 1–2 m 
nostāvināta.

Pilskalns DA pusē ar sedlveida pāržmau-
gu jeb rozu pieslēdzas Svātiunes pilskalnam 
II. Roza šaurākajā vietā pie pilskalna pārrakta 
ar ap 2 m dziļu grāvi, zemes izmetot uz āru 
un pret Svātiunes pilskalnu II izveidojot zemu 
valnīti. Grāvis tā D daļā aizpildīts. Abās pu-
sēs — pilskalna A un DR nogāzēs — grāvis 
ar pilskalnu ielokojošo terasi nesaslēdzas; tas 
atrodas jau zem terases līmeņa. Iespējams, 
ka uz DA no šī grāvja bijis vēl viens grāvis, ko 
nenoteikti iezīmē aerolāzerskenējums; vizuāli 
šis grāvis nebija konstatējams.

Mazintensīvs kultūrslānis jaušams visā 
pilskalna izlīdzinātajā, nedaudz izvelbta-
jā, iegareni ieapaļajā plakumā (garums ap  
35 m, platums ap 25 m). Zem izgāzto koku 
saknēm kultūrslānis konstatējams tikai velē-
nas kārtas, respektīvi, 15–20 cm, biezumā. 
Kultūrslānī sastopami deguši un šķelti akme-

ņi, sīkas oglītes, tomēr kādu keramikas laus-
ku neizdevās atrast.

Svātiunes pilskalns II atrodas uz DA no 
Svātiunes pilskalna I (3. att.). Abus pilskal-
nus savieno roza, kas pārrakta ar iepriekš jau 
minēto grāvi. Svātiunes pilskalns II ir sav-
rups, ap 15–20 m augsts, nedaudz iegarens, 
orientēts apmēram A–R virzienā. Tajā nesen 
veikta kailcirte, nocirstie zari caurauguši ar 
biezu jaunaudzi, un pilskalns bija praktiski 
neizejams. Arī aerolāzerskenējums šādā situ-
ācijā nav detalizēts. Var konstatēt, ka Svātiu-
nes pilskalna II DR nogāzē 4 m zem kalna 
virsmas ir liela, izteikta, ap 3–4 m plata te-
rase. R nogāzē virs un zem terases ir stāvs 
aprakums. Terase turpinās arī kalna Z un  
ZA pusēs. Kalna nogāze virs terases ir pastā-
vināta.

Zem pirmās terases ir vēl otra, mazāk 
izteikta, ap 2–3 m plata terase, ko varēja 
konstatēt pilskalna D un A nogāžu vidusdaļā.  
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A pusē terase nolaižas līdz kalna pakājei, 
bet Z nogāzē terasi nevarēja konstatēt. Abās 
terasēs pilskalna D nogāzē ir lielas rakumu 
bedres. Lielāka bedre ir arī apakšējā terasē 
pilskalna A nogāzē. Te pilskalna stāvā apakš-
mala pat apbrūk. Ar abām terasēm ir nodalīta 
zemes mēle uz DR no pilskalna. Abās terasēs 
velēnas kārtas biezumā jūtams kultūrslānis, 
zem tā sākas mālaina grants.

Uz ZA no pilskalna ir ieleja, kas nodala 
pilskalnu no līdzās esoša reljefa izcēluma. Ae-
rolāzerskenēšanas dati rāda, ka pa pilskalna 
Z nogāzi slīpi uz augšu ved reljefā saskatāmā 
uzejas vieta; dabā tā nebija konstatējama. 
Pilskalna plakums, kas par 7 m augstāks par 
Svātiunes pilskalna I plakumu, ir ap 30 m garš 
un ap 20 m plats. Pilskalnus savienojošās ro-
zas ZA nogāzē aerolāzerskanēšanas datos jau-
šama terase; dabā tā nebija ieraugāma.

Abi Svātiunes pilskalni ir ievērojami, labi 
nocietināti, to izveidē ieguldīts liels darbs; abi 

pilskalni saslēdzas vienā nocietinājumu sis-
tēmā.

Svātiunes pilskalnu vieta jau agrākos lai-
kos ir ļaužu ieraudzīta, jo reljefa izcēlums, 
kurā atrodas pilskalni, arī mūsdienu kartē tiek 
apzīmēts kā Zvonu (Zvanu) kalni. Latgales 
pilskalni folklorā ļoti bieži, biežāk nekā citu 
novadu pilskalnu folklorā ir saistīti ar teikām 
par nogrimušām baznīcām22, bet baznīcām ir 
raksturīgs zvans un zvanīšana — tātad Zva-
nu kalni. Par Baltinavas Zvonu (Zvanu) kalnu 
1933. gadā publicēta šāda teika:

“Baltinavas pagastā, Svētonas sādžas tu-
vumā atrodas kalns. Kalns nav sevišķi augsts, 
bet šai apkārtnē tomēr diezgan ievērojams. 
Kalna tuvumā guļ rāmais, dūņainais Svēto-
nas ezers. Netālu atrodas kapsēta. Stāsta, 
ka senos laikos uz šī kalna esot bijusi uzcelta 
baznīca, kura nogrimusi. Pēc baznīcas no-
grimšanas katru gadu Lieldienas svētku rītā 
bijušas dzirdamas zvanu skaņas. No tā arī 

6. att. Skats uz Svātiunes ezeru, Svātiunes sādžas saimniecībām un Svēto kalnu no D puses. 
Foto J. Urtāns
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kalns dabūjis savu tagadējo nosaukumu — 
Zvanu kalns.”23 Citās, vismaz trijās 20. gs. 
30. gados pierakstītajās teikās, kas glabājas 
Latviešu folkloras krātuvē, teikts par Zvanu 
kalnā nogrimušo baznīcu, kā dēļ kalnam esot 
plakana virsma (un tā tas tiešām ir Svātiunes 
pilskalnu gadījumā), par ugunīm, kas naktīs 
spīd kalnā u. c.24 Zvanu kalni un to teikas 
nav aizmirstas arī mūsdienās.25 Teikas iezīmē 
kādu Latgales pilskalniem raksturīgu folkloras 
sižetu par pilskalnā nogrimušu baznīcu (citos 
Latvijas novadu teiku sižetos tā galvenokārt ir 
pils) un baznīcas zvanu skaņām.

Atzīmējams pilskalniem tuvējā Svātiu-
nes ezera, kura A krastā ir Svātais (Svētais) 
kalns, un Svātiunes sādžas zīmīgie ar vārdu 
“svēts” saistītie nosaukumi (1. att.: 8–10; 
6. att.); sakrālo vietu oreols saglabāts līdz 
mūsdienām.26 Tīrumā pie Svātiunes kapsē-
tas, kas atrodas ezera DA krastā (1. att.: 11),  
2016. gadā “metāldetektorists” Māris Mika-
žāns samērā plašā teritorijā ap 100 m garu-
mā savāca somugriem raksturīgas 15 bronzas 
dobās lentveida aproces, šķēršu saktu ar cau-
rumiņiem važiņu piekāršanai ar piekariņiem, 
divus pārus plakano dubultaproču, kā arī vai-
rākus dzelzs stieples kaklariņķus ar uzvērtām 
masīvām alvotām bronzas krellēm. Arheologs  
Jānis Ciglis (dz. 1964. g.), vērtēdams at-
radumu, tipoloģiski noteica tā datējumu  
ar m. ē. 3.–4. gadsimtu. Tā kā atrastās senlietas 
ir tikai rotaslietas, bet starp tām nav ieroču vai 
darbarīku, J. Ciglis sliecās uzskatīt, ka atrastās 
lietas nav piederīgas kādam apbedījumam, bet 
ir depozīts. J. Ciglis arī rakstīja, norādot uz Svē-
to kalnu un ezera nosaukumu, ka atradumam, 
iespējams, ir sakrāls raksturs, un salīdzināja to 
ar Kombuļu Saules kalnu un tā atradumiem.27 
Vietējos ļaudīs senlietu meklēšana ar detektoru 
gar kapsētas sētu un nodošana Rīgas muzejam 
izsauca pretrunīgas izjūtas.28

Ābelenes novada centra noteikšanā gal-
venais ir sādžas līdzīgais nosaukums rakstī-
tajos avotos fiksētajam senajam novada no-
saukumam. Par Ābelenes centram atbilstošo 
uzskatītais pilskalns Puncuļovā atrodas ap  

2 km attālumā uz A no Obeļovas, jaunatklātie 
Svātiunes pilskalni pat tuvāk — ap 1,5 km uz 
DR no Obeļovas (1. att.: 6). Svātiunes pils-
kalnu datējums pagaidām nav noskaidrots, 
tomēr izteiktie nocietinājumi vairāk vedina 
uzskatīt šos pilskalnus par pilskalnu laikmeta 
pēdējā posma — tātad krusta karu laika — 
nocietinājumiem. Iespējamā Svātiunes depo-
zīta agrais datējums un sasaiste ar somug-
riem uzrāda kādas daudz agrākas reālijas.

Divu vai vairāku pilskalnu novietojums 
tuvu citam pie cita arī ir pazīme šīs vietas 
sava laika centralitātei. Abi Svātiunes pilskal-
ni ir labi nocietināti, to izveidē ieguldīts liels 
darbs, un nav iespējams noteikt, kurš no tiem 
būtu pamatpilskalns, bet kurš — pakārtots. 
Iespējams, ka te vērojama Latvijas senajām 
centrālajām vietām raksturīgā, bet retā parā-
dība, ka abi nocietinājumi ir vienlīdzīgi (pie-
mēram, divdaļīgais Aizkraukles pilskalns).  
Citos gadījumos senās centrālās vietas iezīmē 
divi un vai trīs pilskalni, kas atrodas netālu 
cits no cita (piemēram, Dundagā, Tērvetē, pie 
Ludzas u. c.).

Ābelenes gadījumā var pat iedomāties, 
bet ne pierādīt notikumu secību: sākumā tika 
apdzīvots un kā pilskalns izmantots nelielais 
Alotāju kalns, tad, pieaugot cilvēku skaitam 
un, iespējams, varenībai, centrālo vietu uz 
ilgāku laiku ieņēma Puncuļevas pilskalns ar 
tam atbilstošajiem diviem kapulaukiem un, 
iespējams, soda vietu — Tīsas (Tiesas) silu, 
bet centralitātes noslēdzošais etaps bija divi 
cietokšņveida Svātiunes pilskalni, kuros nocie-
tinājumi, iespējams, pastāvēja samērā neilgu 
laiku — pagaidām pilskalnos nav konstatēts 
intensīvāks kultūrslānis.29 Šāds liels cietokšņ-
veida dubultnocietinājums konkrētajos vēstu-
riskajos apstākļos ilgāku laiku nevarēja pastā-
vēt. Iespējams, ka Svātiunes pilskalni atradās 
Ābelenes novada vai varbūt vēl plašākas teri-
torijas sakrālajā zonā — līdzās Svētiunes eze-
ram un kalnam. Svātiunes pilskalnu teikas par 
nogrimušo baznīcu un zvanu skaņām varbūt 
tiešām var skaidrot ar kādiem kristietības aiz-
metņiem. Protams, visu nupat rakstīto varētu 
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mēģināt skaidrot, veicot arheoloģiskos izraku-
mus, tomēr nešķiet, ka pārredzamā nākotnē 
tādi te plašākā apjomā varētu tikt uzsākti. Pa-
gaidām var vienīgi teikt, ka ar Ābelenes nova-
da centru saistīto vietu komplekss ir plašāks 
un ietver arī jaunatklātos Svātiunes pilskalnus 
ar tiem atbilstošajām senvietām.

Jaunatklātie Svātiunes pilskalni sāk ie-
ņemt vietu arī mūsdienu lokālajā kultūrvidē,30 
apliecinot pilskalnu nozīmi šādas kultūrvides 
veidošanā. Raksts ir recenzēts. 

The article is peer-reviewed.
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Summary

Key words: Ābelene region and its centre, Puncuļeva hillforts, newly discovered Svātiune 
hillforts I, II

Ābelene region has been mentioned in written sources in the Treaty of 1224, on dividing 
the Latgallian land Adzele. Historians quite unanimously localise the centre of Ābelene region 
in Baltinavas Obeļova, where two seemingly chronologically different hillforts and two Latgal-
lian ancient burials are situated. 

Aerial laser scanning (LIDAR) has provided new material for localising the centre of Ābelene 
region. In 2019, not far from Obeļova, two previously unknown hillforts were discovered in 
Zvonu (Zvanu) hills.

Svātiune Hillfort I rises 10–15 m above its nearest vicinity. The hillfort is encircled by an 
artificially made terrace approximately 3–4 m below the level of the plateau. On SW side, a 
levelled, approximately 10 m wide triangle-shaped protuberance has been made between 
the terrace and the plateau. The hillfort on SE side is connected to Svātiune Hillfort II by 
a bottle-neck pass. The pass in its narrowest place has been dug over with a ditch, ap-
proximately 2 m deep. Cultural layer can be detected all over the plateau measuring about  
35 × 25 m.

Svātiune Hillfort II is approximately 15–20 m high marked off hill. About 4 m below the 
plateau it is encircled by a terrace, approximately 3–4 m wide. Below the first terrace, in the 
central part of S and E slopes of the hill, there is another terrace, which is approximately  
2–3 m wide. Both the terraces mark off a strip of land to SW from the hillfort. Ascent leads up-
wards along the N slope of the hillfort. The plateau of the hillfort is approximately 30 × 20 m large.

Both Svātiune hillforts are well-fortified, much effort has been made in their construction; 
both hillforts are part of a single fortification system.

In detecting the centre of Ābelene region, the main fact is that the name of Obeļova village 
is similar to the old name of the region and hillforts that are situated in the vicinity. Puncuļeva 
Hillfort, which has been deemed to be the appropriate centre of Ābelene, is situated about  
2 km eastwards from Obeļova, and the newly discovered Svātiune hillforts — approximately 
1.5 km south-westwards from Obeļova. Marked fortifications of Svātiune hillforts rather sug-
gest that they should be considered as fortifications of the last stage of the hillfort age. Two 
or more hillforts located close to each other also shows that the place had been an important 
centre.

In case of Ābelene one can imagine, although not prove, the following sequence of events: 
at first, only the small Puncuļovas Alotāju hill was populated and used as a hillfort; then, with 
the increase of population, the central place was occupied for a longer time by Puncuļeva Hill-
fort with appropriate two burial fields, but the final stage of centrality was marked by fortress-
like Svātiune hillforts, where fortifications possibly existed for a comparatively short time. It is 
possible that Svātiune hillforts were situated in a sacred zone of Ābelene region or even larger 
territory — beside Svātiune village, lake and Svātais (Svētais — “sacred”) hill.


