
Pētniecības avoti Latvijā

Kādēļ tērēt naudu dzimtas pētniecībai?

Kļūsti par politiķi un oponeti to izdarīs 

tavā vietā! –
Mark Twain



Latvijas valsts arhīvs

Ciltskoku pētniecībai nepieciešamie dokumenti Latvijā

galvenokārt ir meklējami Latvijas valsts arhīvā

Slokas ielā 16.

Daļa arhīvu krājumu ir digitalizēta un pieejama

attālināti.

https://www.raduraksti.arhivi.lv

Digitalizētā veidā pieejamas 

Baznīcas grāmatas;

Dvēseļu revizijas;

Rīgas mājgrāmatas līdz 1918. gadam;

Rīgas politehniskā institūta dokumenti;

Latvijas pilsoņu pases 1918-1940;

LVU datubāze;

Deportēto personu saraksti;

uc.



https://www.raduraksti.arhivi.lv



Baznīcas grāmatas

Populārākās konfesijas Latvijā

Baptisti

Ev. Luterāņi

Mozus ticīgie

Pareizticīgie

Reformāti

Romas Katoļu

Uniāti

Vecticībnieki



Baznīcu grāmatas

Baznīcas grāmatas

Satur:

Kristību informāciju

Iesvētību sarakstus

Dievgaldnieku sarakstus

Miršanas ierakstus

Baznīcu grāmatas 

atrodamas arhīvā

Līdz 1914. gadam

Un uz vietas dažās 

baznīcās



Kristību ieraksts luterāņi

Kristību ierakstā norādīts

Datums un dizmšanas

Laiks numurs pēc kārtas

Vecāku sociālais stāvoklis

dzīves vieta un reliģiskā 

piederība.

“Likumiski”/”nelikumīgi” 

Dzimis , dzimums

Ja dzimis nedzīvs, tad

miršanas ierakstu neveido-

pieraksta šeit. 

Krustvecāki minēti 



Iesvētīto saraksti luterāņiem

Satur:

Vārds, uzvārds, 

dzīvesvieta,

vecums, vecāku vārdi.



Laulību ieraksts luterāņiem

Laulību ieraksts

satur vārdus vecumu

pirmslaulību uzvārdus

vecāku vārdus

laulību datumu

uzsaukšanas datumus

liecinieku vārdus.

Ir arī nepilnie laulību

ieraksti, kuri satur

tikai laiku, vārdu un

pirmslaulību uzvārdu



Dievgaldnieki

Dievgaldnieki

Saraksti pa ģimenēm



Mirušie 

Datums, laiks,

miršanas vieta

dzimšanas vieta

vecāki

dzīvesvieta

vecums

nāves iemesls

Un reizēm 

apglabāšanas vieta



Pases

Latvijas

Valsts arhīvs

atrodas

kolekcija

ar

Latvijas pilsoņu

Pasēm, tās satur

vārdu,

tēvavārdu,

uzvārdu,

militārā dienesta

līdzdalība

dalība vēlēšanās,

dzīvesvietas,

laulību un

bērnu ieraksti.



Pasu reģistrācijas grāmatas

Pasu reģistrācijas

Grāmatas 



Latvijas armijas dokumenti

Armijas dienesta

lietas un kara lietas



Armijas dokumenti

Rekrūšu 

Reģistrācija



Tautas skaitīšanas

Dvēseļu

revīzijas

1795., 

1811., 

1816., 

1834., 

1850., 

1857

Un tautas skait.

1897

1935

1941



Dvēseļu revizijas

Dvēseļu rev. saraksti

Jāpēta kompleksi.

Vispirms baznīcā

grāmatas jūs

Uzziniet kur mitinājās jūsu

Senči.

Tālāk meklē attiecīgajā

revizijā.

Sāk ar vecāko un iet uz 

jaunāko-

pēdējo, t. i., 10. revīziju

1858. vai 1857. gadā. Pie

saraksta sākumu vai

beigās, var atrast

saimju alfabētisko sarakstu

un ģimenes numuru

10. un 9. revīzijā

(1850).



Tautas skaitīšana 1897

Diemžēl ir 

Saglabājusies tikai maza 

Daļa no visiem dokumentiem



Tautas skatīšana 1935

Skaitīšanas kartītē tika iekļauti

18 jautājumi: uzvārds un vārds, 

dzimums, pavalstniecība 

dzimšanas gads, mēnesis un 

datums, dzimšanas vieta, 

ģimenes stāvoklis, 

ticība, tautība, lasīt un 

rakstīt prasme, skolas 

apmeklēšana un cik gadus, 

valsts valodas prasme, 

citu valodu prasme, dalība 

Pirmajā pasaules karā/ dalība 

Latvijas Neatkarības karā 

(vīriešiem), vai pastāvīgi dzīvo 

skaitīšanas vietā, vai patstāvīgi 

iegūst sev līdzekļus iztikai, 

galvenais ienākumu avots: 

darba vietas nosaukums un adrese, 

darba vietas raksturojums, 

nodarbošanās, stāvoklis darbā

un blakus ienākums 



Tautas skaitīšana 1941

Notika vācu okupācijas

laikā 1941. gada augustā

Iedzīvotāji tika ierakstīti konrētai

adresei piesaistītā kartiņā.



vww.periodika.lv

Web lappuse, 

kurā var meklēt

informāciju

no Latvijas un trimdas

periodikā

(avīzes, žurnāli)

atrodamas informācijas

par vēsturiskiem 

notikumiem

un personām



vww.ciltskoki.lv

Weblapa 

www.ciltskoki.lv

Ir lielākā un vispilnīgākā

latviešu vietne, kurā 

meklēt Informāciju 

no 3 milijonu norādēm

datubāzēs.

Nepieciešams reģistrēties



https://vesture.dodies.lv/

Karšu serveris

ar Latvijas teritorijā

pieejamiem vēsturiskiem

karšu slāņiem

Populārākais un 

noderīgākais-

75000 mēroga 

Latvijas Armijas

Ģenerālštāba slānis



https://vesture.dodies.lv/

Padomju armijas

ģenerālštāba 

slānis attēlo 

informāciju par

aptuveni 1984. gadu

ir mērogā 1:10000

ļoti detalizēta karte



https://vesture.dodies.lv/

Kadastra slānis

ir visvērtīgākais,

ja jānosaka dzimtas

mājas vietas zemju

robežas.

Diemžēl pieejams tikai

galvenokārt Kurzemē


