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Dzimtu vēstures izpētei jeb ģenealoģijai cilvēki dažādos laikos pievērsušies 
atšķirīgu iemeslu vai jūtu vadīti. Vieni, mēģinot izprast pagātnes notikumus un 
senču likteņus, centušies atrast dzīves jēgu, citi domājuši par tradīciju kopšanu 
un saglabāšanu. Ne mazāk svarīgi bijuši arī praktiski apsvērumi, jo ģenealoģiska 
rakstura informācija, proti, radniecības pierādīšana, vienmēr bijusi svarīga arī 
īpašumtiesību jautājumos. Senākos laikos tas gan vairāk attiecās uz sabiedrības 
augstākajām kārtām – muižniecību, tirgotājiem u.c. Runājot par muižniecību, 
bija vēl kāds svarīgs iemesls, kas mudināja šīs kārtas pārstāvjus apzināt 
savas dzimtas vēsturi, proti, 1620. gadā Kurzemes hercogistē, bet 1742. gadā 
arī Vidzemē izveidotā bruņniecības matrikula. Lai pierādītu savas indigenāta 
tiesības, kas savukārt deva iespēju ieņemt svarīgus amatus valsts pārvaldē, 
muižniekiem bija jāpārzina sava izcelsme četrās paaudzēs, t.i., jāsniedz ziņas 
par sešpadsmit senčiem. 

Latviešu zemnieki tālā pagātnē savas ģimenes vēsturi varēja glabāt vien 
atmiņās un nostāstos, bet, iemācījušies lasīt un rakstīt, viņi mēdza svarīgākos 
notikumus cilvēku dzīvē – laulības noslēgšanu, bērnu piedzimšanas un 
kristīšanas datumus, kā arī tuvinieku nāvi – atzīmēt speciāli šim nolūkam 
iekārtotās Bībeles lapās vai kā citādi pierakstīt. Padomju varas gados, kad 
valsts oficiālā ideoloģija par savu mērķi bija pasludinājusi “padomju cilvēka” 
radīšanu, šīs programmas sastāvdaļa bija “mankurtisms”. “Mankurts nezināja, 
kas viņš ir, no kādas cilts cēlies, nezināja savu vārdu, neatcerējās bērnību, tēvu 
un māti – vārdu sakot, mankurts neapzinājās sevi kā cilvēcisku būtni,” savulaik 
rakstīja Čingizs Aitmatovs.1 

Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas aizvien vairāk latviešu sāka 
pievērsties savas ģimenes vēstures izpētei. Nevar noliegt, ka nereti viens no 
svarīgākajiem iemesliem bija īpašuma, proti, mantojuma tiesību apliecināšana. 
Tomēr netrūka un netrūkst arī cilvēku, kas aiz laika straumes un dzīves mainības 



vēlas atrast un aktualizēt nemainīgas pagātnes vērtības, meklē saites, kas vieno 
gadsimtus un paaudzes.

Gadu desmitu un simtu gaitā aizmirsti cilvēki un notikumi, zuduši dokumenti 
un fotogrāfijas, kas kādreiz bijuši ģimeņu īpašumā. Tomēr daudz ko no zudušā 
laika joprojām glabā arhīvi un bibliotēkas, un ikvienam, kas interesējas 
par savas dzimtas vēsturi, iespējams daudz ko atrast un uzzināt. Šā raksta 
uzdevums ir iepazīstināt interesentus ar iespējām pētīt dzimtu vēsturi Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā (turpmāk – LVVA). 

LVVA dibināts Rīgā 1919. gadā, tā pamatu veidoja tolaik pastāvošo valsts, 
pašvaldību, baznīcu, kārtu institūciju un biedrību arhīvi. Dokumenti, kas 
šodien glabājas šajā arhīvā, aptver laiku no 1220. līdz 1945. gadam. Tie veido 
aptuveni 6, 3 miljonus vienību jeb arhīva lietu un ir sakārtoti 6311 fondos, kas 
aizņem arhīva plauktus aptuveni 47 000 metru garumā. Starp fondiem, kas ir 
īpaši nozīmīgi gan vispārējās vēstures, gan dzimtu vēstures pētniecībā, jāmin 
agrākais Kurzemes hercogu arhīvs (554. fonds), tāpat arī Kurzemes un Vidzemes 
bruņniecības arhīvi (640. un 214. fonds). Vēsturniekiem un ģenealogiem arhīvā 
pieejami bagāti valsts un tās pārvaldes un tiesu iestāžu, pilsētu maģistrātu un 
muižu, kā arī baznīcu un tās institūciju arhīvi. Ievērību pelna dažādu biedrību, 
ģilžu un amatnieku cunfšu arhīvi, kā arī personīgo dokumentu kolekcijas. 
Saglabājies ārkārtīgi daudz dokumentu, kas vēsta par Kurzemes un Vidzemes 
muižnieku ģimenēm, tomēr arī pilsētu iedzīvotāju un latviešu zemnieku dzīve 
rakstītajos avotos ir plaši dokumentēta.

Nav iespējams nosaukt un raksturot visus arhīva fondus, kur atrodamas 
ziņas par atsevišķu dzimtu vēsturi vai konkrētām personām Tādēļ šajā rakstā 
galvenā uzmanība veltīta atsevišķām dokumentu kategorijām, kas uzskatāmas 
par īpaši svarīgām dzimtu vēstures izpētē, un fondiem, kas ir nozīmīgākie 
ģenealoģiskās informācijas nesēji. 

Viena no šādām grupām neapšaubāmi ir baznīcu grāmatas, kurās reģistrētas 
kristības, respektīvi, dzimšana, iesvētības, laulības un nāve. Baznīcu grāmatas 
mūsdienu izpratnē tātad ir iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
dokumenti. LVVA baznīcu grāmatas kārtotas atsevišķos fondos pēc konfesijām 
un aptver laika posmu no 17. gadsimta vidus līdz – pārsvarā – 1905. gadam. 
Visplašāk arhīvā pārstāvētas Vidzemes un Kurzemes evaņģēliski luteriskās 
draudzes. Bagātīgākā šīs konfesijas baznīcu grāmatu kolekcija apkopota fondā 
Nr. 235, kurā ir 14 apraksti jeb arhīva lietu – šajā gadījumā baznīcu grāmatu – 
saraksti. Skaitliski lielāko draudžu baznīcu grāmatās atrodami atsevišķi vācu 
un latviešu draudzes locekļu saraksti, taču vairumā lauku draudžu latvieši un 
vācieši reģistrēti vienkopus. Informācija, kas atrodama baznīcu grāmatās, ir 
dažādas kvalitātes. Senākajās – 17. un 18. gadsimta baznīcu grāmatās – bieži 
vien minēts tikai kristītā bērna vārds un viņa tēva uzvārds un amats, vēlāka 
laika kristību ierakstos rodamas ziņas arī par bērna māti – viņas vārds un 
pirmslaulību uzvārds. Kristību ierakstos minēti arī kūmu jeb kristību liecinieku 



vārdi, kas bieži vien ļauj atklāt šo personu radniecības saites ar kristītā bērna 
ģimeni.

Runājot par laulību ierakstiem, jāatzīmē, ka 19. gadsimtā līdzās vienkāršiem 
laulību reģistriem, kur minēti tikai laulāto vārdi un laulību datums, sastādīti 
arī tā sauktie “galvenie reģistri”, kuros fiksētas ziņas ne vien par līgavu un 
līgavaini – vārds, uzvārds, konfesija, vecums, ģimenes stāvoklis, dzimšanas 
vieta, bet arī dati par laulāto vecākiem – vārds, uzvārds, vai viņi ir dzīvi vai 
jau miruši, pie kādas konfesijas pieder. Diemžēl lielai daļai draudžu šādu 
reģistru trūkst. Miršanas reģistros atrodamas ziņas ne tikai par mirušās 
personas vecumu, ģimenes stāvokli un nāves iemeslu, bet nereti arī norādes par 
attiecīgās personas dzimšanas vietu. Līdzās miršanas datumam parasti minēts 
arī apbedīšanas datums, tomēr dati par apbedīšanas vietu miršanas reģistros 
bieži vien nav atrodami.

Gadījumos, kad nav saglabājušies kādas draudzes kristīto saraksti, pētnieki 
var izmantot baznīcu grāmatās atrodamos iesvētīto personu sarakstus, kur 
sniegtas ziņas par iesvētīto jauniešu dzimšanas laiku un vietu, kā arī nosaukti 
viņu vecāku vārdi.  

Jāatzīmē, ka latviešu dzimtu vēstures izpēti apgrūtina fakts, ka latviešu 
zemnieki – dzimtcilvēki – baznīcu grāmatās 18. gadsimtā un vēl 19. gadsimta 
pirmajā ceturksnī reģistrēti bez uzvārdiem (Kurzemē – ar retiem izņēmumiem – 
pat līdz 19. gadsimta trīsdesmito gadu vidum). Lai gan dzimtļaužu brīvlaišana 
spēkā bija stājusies 1819. gadā, uzvārdu došana zemniekiem Vidzemē notika 
1826. gada dvēseļu revīzijas laikā, bet Kurzemē tikai 8. dvēseļu revīzijas laikā, 
proti, 1834. gadā, par ko runa būs nedaudz vēlāk. 

Visām Rīgas luterāņu draudzēm, kā arī citu konfesiju Rīgas, Vidzemes un 
Kurzemes draudzēm – ir arī atsevišķi arhīva fondi. Līdzās dažāda rakstura 
baznīcu dokumentiem šeit atrodami arī kristīto, iesvētīto, laulāto un mirušo 
draudzes locekļu saraksti. Vairākas baznīcu grāmatas un draudžu locekļu 
kartotēkas meklējamas arī citās arhīva kolekcijās, piemēram, Baznīcu dokumentu 
fondā (Nr. 2728) un Baltijas vēstures un senatnes pētītāju biedrības fondā 
(Nr. 4038). Šīs biedrības īpašumā kādreiz nonākusi senākā Piltenes draudzes 
baznīcas grāmata, kurā pirmie ieraksti izdarīti 1661. gadā2, kā arī Jelgavas 
katoļu draudzes mirušo saraksts par laiku no 1781. līdz 1807. gadam.3 

Svarīgs dzimtu vēstures avots ir arī baznīcu grāmatu fondā (Nr. 235), 
atsevišķo draudžu dokumentu fondos, kā arī Latvijas baznīcu iestāžu 
dokumentu fondā (Nr. 2728) glabātās draudzes locekļu personālgrāmatas, 
saraksti un kartotēkas, galvenokārt no 19. gadsimta. Šajos dokumentos, kur 
ieraksti gadu gaitā papildināti, atrodamas ziņas par draudzes locekļiem un viņu 
ģimenēm – sievu un bērniem, norādīta arī viņu dzīvesvietas adrese. Atsevišķām 
evaņģēliski luteriskajām draudzēm, sākot ar 18. gadsimta vidu, saglabājušies 
arī speciāli latviešu draudzes locekļu saraksti.4 Šajos sarakstos ne tikai norādīti 
draudzes locekļu un viņu ģimenei piederīgo personu dzimšanas, iesvētīšanas, 



laulības un miršanas gadi, bet bieži vien sniegts arī mācītāja vērtējums par 
attiecīgo ģimeni. Piemēram, par Smiltenes muižas Ēmuru māju iedzīvotājiem – 
saimnieku Jēkabu (dzimis 1696. gadā), viņa sievu Ilzi (dzimusi 1696. gadā), 
viņu dēliem, vedeklām un mazbērniem – mācītājs 1758. gadā izteicies, ka viņi 
visi “labi prot skaitīt lūgšanas, bet neviens no viņiem neprot lasīt”. Saimnieka 
dēls Jānis savukārt esot “pavisam traks, un vairākkārt pacēlis roku pret miesīgo 
tēvu un māti”.5 

Lai dzimtu vēstures pētnieki varētu labāk orientēties dažādos fondos glabāto 
baznīcu grāmatu klāstā, LVVA sastādīts alfabētisks un hronoloģisks baznīcu 
grāmatu rādītājs, kas aptver 148 Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes. 
Arhīva apmeklētājiem šis rādītājs pieejams lasītavā.

Jāpiemin vēl kāds evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatu fonds, 
kurā atrodamas ziņas par personām Belastokas, Brestļitovskas, Kauņas, 
Ļvovas, Minskas, Panevēžas, Šauļu, Viļņas, Škodas, Žeimes u. c. draudzēs laikā 
no 1809. līdz 1920. gadam, proti, 292. fonds – Ārpuslatvijas baznīcu iestāžu 
dokumenti. Šajā fondā iekļauti arī Rēveles latviešu bēgļu draudzes dokumenti 
(1915–1920).

Rīkojums par baznīcu grāmatu ievešanu atrodams jau Kurzemes hercogienes 
Annas 1591. gadā apstiprinātajā kristību, kāzu un bēru nolikumā, kas vērsās 
pret pārmērīgu greznību un izšķērdību. Šajā dokumentā noteikts, ka mācītājam 
rūpīgi jāreģistrē bērna dzimšanas gads un datums, viņa vecāku un kūmu vārdi.6 
Arī Ventspils baznīcas vizitācijas protokols 1609. gadā atgādina draudzei, ka 
visās baznīcās pieņemts turēt baznīcas grāmatas, kurās ieraksta kristīto, laulāto 
un apbedīto vārdus, un tādēļ tas jādara arī Ventspilī.7 Jādomā, ka Ventspils 
draudzes mācītājs šo rīkojumu arī pildījis, un Ventspils baznīcas grāmata par 
laiku no 1636. līdz 1807. gadam8 ir viena no senākajām evaņģēliski luterisko 
draudžu baznīcas grāmatām, kas saglabājusies līdz mūsu dienām. Jāatzīmē 
tomēr, ka lielākā daļa baznīcu grāmatu, kas pētniekiem pieejamas LVVA, 
ir vēlāka laika, proti, sākot ar 18. gadsimta vidu. Teiktais gan neattiecas uz 
Rīgas draudzēm: Doma draudzes baznīcas grāmatas saglabājušās, sākot ar 
1656. gadu, Sv. Pētera draudzes – sākot ar 1657. gadu, Sv. Jēkaba draudzes 
baznīcas grāmatas – kopš 1668. gada, bet Jēzus draudzes – kopš 1688. gada. 
Rīgas Sv. Jāņa latviešu draudzes baznīcu grāmatās kristītās, laulātās un mirušās 
personas reģistrētas, sākot ar 1692. gadu.

Strādājot ar baznīcu grāmatām, pētniekiem nereti nākas pārliecināties, ka 
ieraksti tajās, jo īpaši 17. un 18. gadsimtā, izdarīti neregulāri vai nepilnīgi. 
Apliecinājums teiktajam ir kāda norāde Ventspils baznīcas vizitācijas protokolā 
1703. gadā, proti, mācītājam pēc apbedīšanas nodevas saņemšanas dotas 
tiesības izlemt, vai mirusī persona ir pelnījusi, lai to apzvanītu un ierakstītu 
baznīcas grāmatā.9 Jelgavas Sv. Trīsvienības draudzes ķestera Johana Kristofora 
Šrēdera (Schroeder) ieraksts baznīcas grāmatā 1768. gada 30. decembrī savukārt 
izskaidro faktu, ka baznīcas grāmatā nav atrodama gandrīz viena ceturtā daļa 



minētajā gadā kristīto bērnu. Viņš raksta: “Šajā gadā es šeit ierakstīju pēc 
kārtas visu to vecāku bērnus, kas man samaksāja man pienākošos nodevu. 
Tie, par kuriem man nesamaksāja, šeit nebūs atrodami – kopā 25 bērni. 
Pavisam šajā gadā kristīti 95 bērni.” Līdzīga satura ieraksti atkārtojas arī 
vēlākos gadagājumos. Piemēram, 1773. gada Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 
grāmatas noslēgumā varam lasīt: “Šajā gadā ir kārtīgi ierakstīti visi tie bērni, 
par kuriem man samaksātas nodevas. To vārdi, kuru vecāki man samaksas 
vietā veltījuši rupjus vārdus, šeit nav ierakstīti.”10 

Latvijas Romas katoļu draudžu baznīcu grāmatas LVVA glabājas 7085. fondā, 
Latvijas pareizticīgo draudžu baznīcu grāmatas un draudžu locekļu saraksti 
– 232. fondā, Latvijas Pareizticīgo baznīcas sinodes fondā  – Nr. 7469, kā 
arī atsevišķo pareizticīgo draudžu fondos. Ziņas par Latvijas ebrejiem LVVA 
atrodamas 5024. fondā – Latvijas rabinātu metriku grāmatas.

Adventistu, baptistu, vecticībnieku u. c. oficiāli neatzītu konfesiju pārstāvju 
dzimšanas, laulības un nāves reģistri meklējami policijas vai pašvaldības 
iestāžu fondos pēc attiecīgās personas dzīvesvietas, kā arī Latvijas baznīcu 
iestāžu dokumentu fondā (Nr. 2728). 

Baznīcu grāmatu nepilnību dēļ ģenealoģiskos pētījumos svarīgi pievērsties arī 
cita veida draudžu dokumentiem: baznīcu solu un kapeņu īpašnieku sarakstiem, 
baznīcu ienākumu un izdevumu rēķiniem un citiem materiāliem, kas arhīvā 
apkopoti Latvijas baznīcu iestāžu dokumentu fondā un kārtoti atsevišķos 
aprakstos pēc konfesijām. Starp Jelgavas baznīcu dokumentiem šeit, piemēram, 
atrodami pilsētas mirušo iedzīvotāju saraksti no 1572. gada, kā arī 1657. gadā 
mērī mirušo vārdi – kopskaitā 1082 personas.11 Jelgavas Sv. Trīsvienības un 
Annas draudzes ienākumu sarakstos savukārt minēti jaunuzņemto pilsoņu 
vārdi, jo viņu pienākums bija samaksāt nodevas baznīcai.12 Informāciju par 
kādas personas nāvi sniedz ieraksti par nodevām, kas maksātas par baznīcas 
kapeņu atvēršanu vai apzvanīšanu. Dažās Kurzemes lauku draudžu baznīcu 
grāmatās arī norādīts, ka mirušo saraksti meklējami starp baznīcas ienākumu 
reģistriem. Piemēram, Skrundas draudzes baznīcas grāmatā 1769. gadā lasāms: 
“Abu draudžu13 mirušie atrodami baznīcas grāmatā – vietā, kur uzskaitīti 
ienākumi par apbedīšanu un apzvanīšanu.”14 Savukārt Lipaiķu draudzes 
mācītāja Kristiana Amendas (Amenda) ieraksts 1769. gada baznīcas grāmatā 
šo praksi paskaidro tuvāk: “Šeit ierakstīti tikai tie mirušie, kas apzvanīti un par 
to samaksājuši nodevas baznīcai.”15 

Svarīgs dzimtu vēstures pētniecības avots Latvijas Valsts vēstures arhīvā 
ir vietējo un ieceļojušo personu dzimšanas apliecību kolekcija. Šīs apliecības 
pēc attiecīgo personu lūguma izsniedza pilsētu maģistrāti, tās bija apzīmogotas 
par pilsētas lielo zīmogu un 18. gadsimtā nereti mākslinieciski noformētas. 
Dzimšanas apliecības bija nepieciešamas, lai attiecīgā persona varētu pierādīt 
savu izcelsmi no brīviem cilvēkiem – vāciešiem – likumīgā laulībā un varētu 
pretendēt uz uzņemšanu pilsoņu kārtā, kādā cunftē vai ģildē. Amatnieku 



dzimšanas apliecības atrodamas pilsētu maģistrātu un amatnieku jeb Mazo 
ģilžu fondos, bet, ja runa ir par Rīgu, arī Ķemerejas un amatu tiesas fondā 
(Nr. 1382). Vairāki simti dzimšanas un zeļļu mācību apliecību glabājas Kurzemes 
Literatūras un mākslas biedrības fondā (Nr. 5759), kā arī Papīra un pergamenta 
dokumentu kolekcijas fondā (Nr. 5561). 

Ziņas par personu nāvi un apbedīšanu (1828–1951) – galvenokārt Rīgā – var 
meklēt arī Latvijas kapsētu dokumentu fondā (Nr. 298). 

Cita avotu grupa, kas ģenealoģiskos pētījumos ir tikpat nozīmīga kā baznīcu 
grāmatas, bet – attiecībā uz latviešu zemnieku dzimtām – pat svarīgāka, ir tā 
sauktie dvēseļu revīziju saraksti. Dvēseļu revīzijas mūsdienu izpratnē nozīmē 
tautas skaitīšanu. Krievijā pirmo dvēseļu revīziju veica Pētera I reformu ietvaros 
laikā no 1718./19. gada līdz 1727. gadam. Revīzijas galvenais mērķis bija uzskaitīt 
iedzīvotājus, lai varētu viņus aplikt ar tā saucamo “galvas nodokli”, tādējādi 
papildinot valsts kases ienākumus, un pilnveidot rekrūšu ņemšanas sistēmu. 
Uz Vidzemi, kas Lielā Ziemeļu kara rezultātā kopš 1721. gada bija iekļauta 
Krievijas sastāvā, attiecās cara manifests par 4. dvēseļu revīziju 1781. gada 16. 
novembrī; šī revīzija notika 1782. gadā. Tā kā Kurzemes hercogiste Krievijai 
tika pievienota 1795. gadā, pirmo revīziju šeit veica 1797. gadā. Tās rezultātā 
iegūtie dati tomēr izrādījās nepietiekami “galvas nodokļa” noteikšanai, un 
revīziju atkārtoja 1798. un 1803. gadā. 6. Krievijas dvēseļu revīzija Kurzemē 
un Vidzemē veikta 1811. gadā, 7. revīzija – 1815./16. gadā  (Vidzemē tā 
atkārtota 1826. gadā), bet 8. dvēseļu revīzija – 1834./35. gadā. Sekoja vēl divas 
revīzijas 1850. un 1856./58. gadā. Kurzemes dvēseļu revīziju saraksti (gan 
pilsētu, gan muižu) LVVA apkopoti 630. fondā, bet Vidzemes revīziju materiāli 
meklējami 199. fondā. Lai gan LVVA atrodas arī īpašs Latgales, kas 19. gadsimtā 
ietilpa Vitebskas guberņas sastāvā, pilsētu, pagastu un muižu dvēseļu revīziju 
fonds (Nr. 1881), šie dokumenti ir saglabājušies niecīgā skaitā.

Dvēseļu revīzijās iedzīvotāji iedalīti oklados jeb nodokļu kategorijās; kopumā 
bija 12 šādas kategorijas – no muižniekiem līdz dzimtļaudīm. Jāatzīmē, ka 
nebrīvie zemnieki 1797. gada revīzijā sastādīja 85% no visiem Kurzemes 
iedzīvotājiem. Tomēr jau šajā laikā – galvenokārt pilsētās – reģistrēta arī “brīvo 
latviešu” kārta. Jelgavā, piemēram, 1698 personas, t. i., 52% no visiem Kurzemes 
pilsētās dzīvojošajiem 2733  brīvajiem latviešiem.16

Atsevišķo pilsētu vai muižu dvēseļu revīzijās personas reģistrētas pa 
ģimenēm, zemnieku ģimenes muižās – pa mājām. Sarakstos dots personas vārds 
un vecums. Vēlākās revīzijās vecums norādīts gan iepriekšējās, gan pašreizējās 
revīzijas laikā. Jāatzīmē tomēr, ka reizēm šīs vecuma norādes ir visai aptuvenas. 
Svarīgs rādītājs radniecības saišu konstatēšanai laikā, kad latviešu zemniekiem 
nav uzvārdu, ir katrai ģimenei revīzijā piešķirtais numurs. 

Pirmā revīzija, kur brīvlaistie latviešu zemnieki minēti ar uzvārdiem, ir 
1826. gada dvēseļu revīzija Vidzemē un 1834/1835. gada revīzija Kurzemē. 
Pateicoties ģimeņu numuriem, kas saglabāti nemainīgi, iespējams atrast attiecīgo 



ģimeni arī iepriekšējo revīziju sarakstos. Ģimenes numurs dzimtu vēstures 
izpētē ir svarīgāks rādītājs nekā māju vārds, jo prakse, kad muižnieki ar saviem 
zemniekiem izrīkojās kā ar šaha figūrām, pārliekot viņus no vienām mājām uz 
citām, bija plaši izplatīta. Piemēram, fon Hānu ģimenei piederošajā Aizupes 
muižā 1811. gadā no 376 zemniekiem, kas dzīvoja 47 mājās, salīdzinājumā ar 
1797. gadu tikai 83 personas nebija pārceltas uz citām mājām.17 19. gadsimta 
revīziju sarakstos atrodamas arī atsevišķas ailes ar norādi, no kurienes, 
respektīvi, no kuras zemnieku sētas attiecīgās muižas robežās konkrētā persona 
savā pašreizējā dzīvesvietā ieradusies vai uz kurieni pārcelta. 

Dvēseļu revīziju materiālos atrodami arī tā sauktie “pārrakstīšanas reģistri”, 
tas ir, revīziju starplaikā attiecīgo pilsētu vai muižu atstājušo un klāt pienākušo 
personu saraksti par laiku līdz 19. gadsimta beigām, atsevišķās muižās pat līdz 
1912. gadam. 

Diemžēl specifisko dvēseļu revīziju fondu dokumenti LVVA līdz mūsu dienām 
saglabājušies tikai daļēji, jo īpaši attiecībā uz Kurzemi, kur iztrūkst trešā daļa 
muižu un puse pilsētu revīziju sarakstu salīdzinājumā ar situāciju pirms Otrā 
pasaules kara. Daļa šo dokumentu mikrofilmu formā glabājas Herdera institūta 
arhīva nodaļā Mārburgā (Vācija), un LVVA administrācija ievadījusi sarunas par 
šo mikrofilmu kopiju iegūšanu. Kamēr pētniekiem nav pieejama pilnīga dvēseļu 
revīziju dokumentu kolekcija, svarīgi zināt, ka dažādi iedzīvotāju saraksti un 
revīziju dokumenti atrodami arī citos arhīva fondos. 

Baltijas pilsētu pārvaldes pārstrukturēšanas gaitā no 1775. līdz 1785. gadam 
tika radītas institūcijas, kuru uzdevums bija gādāt par nodokļu iekasēšanu, proti, 
nodokļu pārvaldes. Rīgas nodokļu pārvalde dibināta 1783. gadā. Šīs iestādes 
arhīvs, kas šodien glabājas LVVA, aptver 3, 5 tūkstošus vienību par laiku līdz 
1917. gadam. Šeit atrodamas Rīgas pilsētas iedzīvotāju revīzijas no 1782. līdz 
1858. gadam. Šie revīziju saraksti veidoti pa atsevišķām iedzīvotāju kārtām – 
pilsoņi, goda pilsoņi, tirgotāji, amatnieki, strādnieki utt. – un papildināti ar 
alfabētiskiem reģistriem, kas atvieglo to izmantošanu. Rīgas nodokļu pārvaldes 
fondā atrodams arī bagātīgs, dzimšanas, laulību un miršanas apliecību krājums, 
kas sniedz informāciju par nodokļu pārvaldē reģistrētajiem Rīgas iedzīvotājiem 
un viņu ģimenes locekļiem. Nodokļu valdes 19. gadsimta sākumā nodibinātas 
arī citās Vidzemes un Kurzemes pilsētās, kuru arhīvi ar nelieliem izņēmumiem 
glabājas LVVA. Šajos fondos atrodami dažādi pilsētu iedzīvotāju saraksti, 
grupēti pēc okladiem, kā arī ģimeņu saraksti.

Svarīgi iedzīvotāju uzskaites dokumenti laukos ir pagastu valžu fondos 
glabātie iedzīvotāju un ģimeņu saraksti, kā arī pagasta valžu protokoli. Līdzās 
dzimšanas un miršanas datiem šeit atrodamas ziņas par pagastā pierakstīto 
personu agrāko dzīvesvietu vai pārcelšanos uz citu pagastu vai pilsētu. LVVA 
glabājas bagāta Latvijas pagastu valžu un pagastu tiesu fondu kolekcija. Līdzās 
atsevišķo pagastu valžu fondiem ziņas par dažādu pagastu iedzīvotājiem par 
laiku no 1817. līdz 1946. gadam meklējamas Apvienotajā pagasta valžu fondā 
(Nr. 2133).



Dvēseļu revīziju, ģilžu locekļu un iedzīvotāju saraksti, iebraukušo ārzemnieku 
un izceļotāju saraksti atrodami arī Kurzemes un Vidzemes kamerālvaldes 
fondos (Nr. 472 Kurzeme, Nr. 77 – Vidzeme), bet 1863. gadā sastādītie Kurzemes 
pilsētu iedzīvotāju saraksti – Kurzemes guberņas statistikas fondā (Nr. 416).18 
Savukārt Rīgas pilsoņu saraksti un alfabētiski reģistri par laiku no 1614. līdz 
1886. gadam meklējami Ķemerejas un amatu tiesas fondā (Nr. 1382), kā arī 
Rīgas rātes iekšējā arhīva fondā (Nr. 8).

Iedzīvotāju uzskaiti 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā vairs nesauc par 
dvēseļu revīziju, bet gan par tautas skaitīšanu. Pirmā vispārējā Krievijas impērijas 
tautas skaitīšana tagadējās Latvijas teritorijā notika 1897. gadā. Diemžēl tās 
materiāli līdz mūsu dienām saglabājušies tikai daļēji, proti, 254 arhīva lietas 
fondā Nr. 2706.

Pēdējā tautas skaitīšana pirms Otrā pasaules kara organizēta 1935. gadā. 
Tās laikā sastādītie iedzīvotāju saraksti un personu kartītes grupētas pēc 
apdzīvotām vietām un arī pēc tautībām. Līdzās personu biogrāfiskajiem datiem 
šeit atrodamas ziņas par kopā dzīvojošo cilvēku radniecību, ģimenes un sociālo 
stāvokli, tautību un pavalstniecību, ticību, valodu prasmi un nodarbošanos. 
Nākamā tautas skaitīšana Latvijā notika vācu okupācijas laikā – 1941. gada 
jūlijā. Iedzīvotāju sarakstos norādīti personu vārdi un uzvārdi, dzimums, 
dzimšanas datums vai vecums, dzimšanas vieta, tautība, ticība, adrese un 
nodarbošanās, kā arī ziņas par to, no kura laika attiecīgā persona pierakstīta 
norādītajā dzīvesvietā un no kurienes ieradusies. Abu minēto tautas skaitīšanu 
dokumenti joprojām glabājas LVVA – Valsts Statistikas pārvaldes fondā 
Nr. 1308, 6., 9., 12. un 15. aprakstā. Atsevišķā fondā (Nr. 2046) atrodama 
1935. gadā sastādītā Latvijas pagastu iedzīvotāju kartotēka, kārtota alfabētiski 
pēc uzvārdiem atsevišķos aprakstos pēc dzīves vietām. 

Ikvienas personas svarīgākais identifikācijas dokuments ir pase. LVVA 
dažādos fondos glabājas bagātas pasu kolekcijas, kas ir nozīmīgs dzimtu 
vēstures pētniecības avots. Rīgas prefektūras pasu lietu kolekcijas fondā 
(Nr. 2996) atrodamas pases par laiku no 1919. līdz 1940. gadam – kopskaitā 
ap 45 tūkstoši. Tās kārtotas alfabētiski pēc uzvārdiem, tādēļ pētniekiem viegli 
pieejamas. Dažkārt vienai un tai pašai personai saglabājušās vairākas pases un 
kopā ar tām citi svarīgi personu apliecinoši dokumenti – dzimšanas, laulības vai 
šķiršanās apliecības, dokumenti par uzvārda maiņu u. c. Šajās pasēs skatāmas 
ne vien attiecīgo personu fotogrāfijas, bet arī pirkstu nospiedumi. 

Citviet Latvijā dzīvojošo personu pases LVVA atrodamas 2258. fondā – Latvijas 
pilsoņu pases un pasu attaisnojošie dokumenti (1919–1940). Pilsētās izsniegto 
pasu reģistrācijas grāmatas ar pasu īpašnieku fotogrāfijām glabājas attiecīgo 
pilsētu policijas iestāžu fondos, piemēram, Rīgā – Rīgas pilsētas policijas iestāžu 
fonda (Nr. 1376) 2. aprakstā, Liepājā – Liepājas pilsētas policijas iestāžu fondā 
(Nr. 5050). Tomēr šo pasu kolekciju izmantošana dzimtu vēstures pētījumos 
ir visai sarežģīta, jo pasu grāmatās ieraksti izdarīti hronoloģiskā secībā (pa 



policijas iecirkņiem), bet alfabētiska personu reģistra šīm pasu grāmatām nav. 
Latvijas lauku iedzīvotājiem izsniegto pasu saraksti, grāmatas ar pasu saņēmēju 
biogrāfiskiem datiem un fotogrāfijām atrodamas pagastu valžu fondos. 
Ārzemju pases, ko saņēmuši Latvijas Republikas iedzīvotāji laikā no 1919. līdz 
1940. gadam, atrodamas Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta 
fonda (Nr. 3234) 24., 32., 33. aprakstā, bet Latvijas pasu izsniegšanas lietas – 
26. aprakstā.

Minētais fonds ir svarīgs ģenealoģisko pētījumu avots arī citu šeit glabāto 
dokumentu dēļ. 3244. fonda 2. aprakstā apkopoti Latvijas Republikas 
pavalstniecības iegūšanas, bet 21. un 34. aprakstā – pavalstniecības zaudēšanas 
dokumenti laikā no 1919. līdz 1940. gadam. Šie dokumenti sniedz ziņas par 
attiecīgo personu dzimšanas laiku un vietu, tautību un ticību, kā arī par viņu 
ģimenes locekļiem u.c. Pavalstniecības zaudēšanas lietās iespējams uzzināt, 
kad un uz kurieni pētnieku interesējošā persona pārcēlusies. 

Līdzās dokumentiem pavalstniecības lietās Iekšlietu ministrijas 
Administratīvā departamenta fonda 19. un 20. aprakstā atrodas arī uzturēšanās 
tiesību un darba atļauju saņemšanas dokumenti (1919–1940), kas satur plašu 
biogrāfiska rakstura informāciju. Minētā fonda 1.a aprakstā atrodamas ziņas 
par bēgļiem, kas pēc Pirmā pasaules kara (1919–1924) atgriezušies Latvijā.

Plaši izplatīta parādība Latvijas Republikas laikā bija uzvārdu maiņas. Arī šie 
dzimtu vēstures izpētei svarīgie dokumenti, kārtoti pēc uzvārdiem alfabētiskā 
secībā, atrodas Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta fondā – 1. un 
31. aprakstā. 

Nozīmīgs avots dzimtu vēstures pētniecībā ir LVVA glabātās Rīgas un citu 
Latvijas pilsētu un ciemu māju grāmatas, kuras satur ziņas par tajās pierakstīto 
personu un viņu ģimenes locekļu vecumu, dzimšanas vietu, nodarbošanos, 
iepriekšējo un dažreiz arī nākamo dzīvesvietu. Ja pētniekam nav zināma 
konkrētās personas dzīvesvietas adrese, to iespējams noskaidrot pēc adrešu 
grāmatām. Plašs adrešu grāmatu klāsts – it sevišķi Rīgas – par laiku no 
19. gadsimta sākuma līdz 1940. gadam glabājas gan Latvijas Nacionālajā, gan 
Akadēmiskajā bibliotēkā. 

Rīgas māju grāmatas (2942. fonds) LVVA sakārtotas divās daļās, respektīvi, 
divos aprakstos. Pirmā daļa – vairāk nekā 16 000 Rīgas un Jūrmalas māju 
grāmatu, kas kārtotās pa ielām māju numuru secībā –, aptver laiku no 1917. 
līdz 1947. gadam, otrajā daļā atrodas senākās māju grāmatas, sākot ar 
1882. gadu – skaitā pāri par 9,5 tūkstošiem.

Pārējo Latvijas pilsētu un ciemu māju grāmatas saglabājušās galvenokārt 
no Latvijas Republikas laika (2110. fonds), tomēr šī kolekcija ir visai nepilnīga. 
Izņēmums ir Liepāja, kuras iedzīvotāji reģistrēti vairāk nekā divarpus tūkstoš 
māju grāmatās no 1899. līdz 1949. gadam (2110. fonds, 9. apraksts). Jāatzīmē, 
ka atsevišķas mājas grāmatas atrodamas arī konkrētu pilsētu valžu fondos.



Svarīgu biogrāfiska rakstura informāciju glabā dažādi izglītības, darba un 
karaklausības dokumenti. Darbinieku saraksti, viņu dienesta gaitu apraksti, 
kā arī personas lietas meklējamas attiecīgo iestāžu vai uzņēmumu fondos. 
Skolotāju, pasniedzēju, studentu un skolēnu personu dokumentus savukārt 
glabā attiecīgo mācību iestāžu fondi, tomēr dažkārt šāda veida dokumenti 
nonākuši kādu īpašu arhīva kolekciju fondos, piemēram, Jelgavas akadēmiskās 
ģimnāzijas skolotāju un audzēkņu alfabētiski reģistri par laiku no 1775. līdz 
1880. gadam iekļauti Kurzemes literatūras un mākslas biedrības fondā19. 
Latvijas Republikas laika skolotāju personāllietas atrodamas Izglītības 
ministrijas fonda (Nr. 1632) 1. aprakstā, bet Latvijas Universitātes pasniedzēju, 
darbinieku un kalpotāju personāllietas – Latvijas Universitātes fonda (Nr. 7427) 
10., 12. un 13. aprakstā. Šā fonda 1. aprakstā savukārt, tāpat arī vairākos 
citos Latvijas Universitātes fonda aprakstos, apkopotas studentu personu 
lietas. Ziņas par Rīgas politehnikuma pasniedzējiem un studentiem atrodamas 
LVVA 7175. fondā, bet Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas mācībspēku un 
studentu personu lietas šīs mācību iestādes fondā Nr. 5636. 

Biogrāfiskas ziņas par rekrūšos vai armijas dienestā iesauktām personām, bet 
nereti arī par viņu ģimenes locekļiem atrodamas dažādo Kurzemes un Vidzemes 
guberņu, apriņķu un pilsētu karaklausības komisiju (komiteju) fondos.

Svarīgs dzimtu vēstures pētījumu avots ir LVVA glabātie dažādo tiesu iestāžu 
dokumenti, kas aptver laiku no 16. gadsimta beigām līdz 1940. gadam. Tiesu 
fondos, piemēram, Kurzemes un Vidzemes galma virstiesas (Nr. 558 un Nr. 109), 
virspilskungu, pilskungu, apriņķa tiesu un apgabaltiesu, kā arī citu tiesu 
iestāžu fondos atrodamas mantojumu dalīšanas un apstiprināšanas, laulības 
šķiršanas, aizbildņu iecelšanas, adopcijas u. c. lietas. Jāatzīmē tomēr, ka laulību 
šķiršanas lietas bija arī Kurzemes, Vidzemes un Rīgas pilsētas konsistorijas 
kompetencē un meklējamas šo iestāžu fondos (Nr. 629, 233, 1377). Bāriņu 
tiesību nodrošināšanai pilsētās darbojās īpašas Bāriņu tiesas; piemēram, Rīgas 
bāriņu tiesas dokumenti (1583–1944) atrodas fondā Nr. 1380. Ziņas par bērnu 
adopciju Latvijas Republikas laikā meklējamas arī Bērnu aizgādības fondā 
(Nr. 2668).

Tiesu iestāžu fondi glabā arī dokumentus, kas latviešu zemniekiem, 
iespējams, bija ne mazāk svarīgi kā, piemēram, muižniekiem viņu dzimtu 
ciltskoki vai lēņa grāmatas, kas apstiprināja īpašumtiesības uz muižām, proti, 
brīvlaišanas apliecības un māju izpirkšanas līgumi.

Vairākas lietas par Vidzemes zemnieku individuālu brīvlaišanu vēl pirms 
oficiālās dzimtbūšanas atcelšanas, sākot ar 18. gadsimta pēdējo ceturksni, 
glabājas Vidzemes galma virstiesas fondā (109. fonds, 28. apraksts, 117.–
121. lieta). Līdzīga satura lietas ir arī Jelgavas virspilskunga tiesas fondā, 
proti, dokumenti par zemnieku brīvlaišanu laikā no 1797. līdz 1819. gadam.20 
Tukuma virspilstiesas fondā savukārt glabājas dzimtcilvēku lūgumi piešķirt 
viņiem personas brīvību laikā no 1800. līdz 1816. gadam.21 



LVVA pētniekiem pieejami bagāti zemesgrāmatu fondi. Lai gan tajos atrodamā 
informācija galvenokārt attiecas uz nekustamās mantas – zemes un māju – 
īpašumtiesībām, respektīvi, to juridisko nostiprināšanu īpašnieku maiņas 
gadījumos, zemesgrāmatās ievietoti arī dažādi personu dokumenti, piemēram, 
dzimšanas, laulības un miršanas apliecības, ziņas par īpašnieka ģimenes 
locekļiem, radiniekiem u. c. Zemesgrāmatas glabājas miertiesu zemesgrāmatu 
nodaļu fondos atbilstoši administratīvajam iedalījumam. Rīgas–Valmieras 
apriņķa zemesgrāmatu nodaļā (1615. fonds), kā arī Cēsu–Valkas apriņķa 
zemesgrāmatu nodaļā (2956. fonds) glabājas zemesgrāmatas par laiku no 
1784. līdz 1944. gadam. Ventspils–Kuldīgas apriņķa miertiesas zemesgrāmatu 
nodaļā savukārt ir divi atsevišķi zemesgrāmatu fondi: 2451. fonds – Ventspils 
zemesgrāmatas (1823–1945) un 2246. fonds – Kuldīgas zemesgrāmatas (1707–
1944). Pārējo apriņķu zemesgrāmatu nodaļās glabātie dokumenti pārsvarā 
aptver laiku no 19. gadsimta līdz 1944. gadam.

LVVA glabāšanā nodoti dažādu ievērojamu personu, vēsturnieku, valsts un 
sabiedrisko darbinieku personīgie fondi. Piemēram: Baltijas piļu pētnieka Karla 
Lēvisa of Menāra (Löwis of Menar; 1855–1930) fonds (Nr. 1583), Vidzemes 
ģenerālsuperintendenta Karla Zontāga (Sonntag; 1765–1827) fonds (Nr. 6822), 
Krišjāņa Valdemāra (1825–1891) fonds (Nr. 762). Šajos u. c. personu fondos 
sakrātie dokumenti vēsta ne tikai par attiecīgo kolekciju radītājiem, bet arī par 
viņu laikabiedru dzīvi un darbību.

Atsevišķu arhīva fondu veido muižnieku dzimtu dokumenti (1100. fonds). 
12 muižnieku ģimeņu arhīvi ir tik bagāti, ka minētā fonda ietvaros kārtoti 
atsevišķos aprakstos. 1100. fonda 13. un 14. aprakstā savukārt dokumenti 
sarindoti alfabētiskā secībā pa dzimtām, bet to ietvaros – tematiski. Šeit 
glabājas dažādu muižu dokumenti, muižnieku dzimtu ģenealoģiskās tabulas – 
nereti arī ar ģerboņu zīmējumiem, testamenti, dzimšanas, laulību un miršanas 
apliecību kopijas utt. Starp muižu dokumentiem nereti atrodama informācija arī 
par latviešu zemniekiem – nodevu saraksti, dvēseļu revīzijas u. c. Fon Rennu 
dzimtas dokumentu vidū, piemēram, saglabājusies brīvlaišanas apliecība, ko 
Pūres muižas īpašnieks Gustavs Fīlips fon Renne (v. Rönne) 1792. gadā izdevis 
savam dzimtcilvēkam Johanam Krauzem (Krause). Šajā dokumentā, starp citu, 
minēts, ka uzvārds Krauze bijis piešķirts jau Johana tēvam, kad viņš bijis Vānes 
muižas dzimtcilvēks.22

Īpaši nozīmīga ģenealoģiskiem pētījumiem ir arhīva kolekcija “Materiāli par 
personām Rīgā un Baltijā”, kur atrodami dokumenti no ar 17. gadsimta sākuma 
līdz Otrā pasaules karam (4011. fonds). Šīs kolekcijas pamatā ir vācbaltu 
vēsturnieka Augusta Vilhelma Buhholca (Buchholtz; 1803–1875) atstātais 
mantojums. Arhīvā glabātie dokumenti – dažādi iespieddarbi – ielūgumi uz 
kāzām vai kristībām, dzejoļi par godu dažādām jubilejām, paziņojumi par 
nāvi un tamlīdzīgi, kā arī ģenealoģiskas tabulas kalpo kā pielikums Buhholca 
sastādītajiem 68 sējumiem par dažādu dzimtu vēsturi, kas šodien atrodas 



Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. Buhholca 
biogrāfisko materiālu kolekcija vēlāk papildināta un šodien aptver vairāk nekā 
sešarpus tūkstošus uzvārdu. Lai gan lielākā daļa 4011. fonda arhīva lietu 
attiecas uz vācbaltu dzimtām, šeit atrodami vairāki latviešu kultūras vēsturei 
svarīgi dokumenti. Fon Rammu (v. Ramm) dzimtas mapē, piemēram, saglabājies 
Luīzes fon Rammas ielūgums uz viņas meitas Luīzes un Krišjāņa Valdemāra 
kāzām Sanktpēterburgā 1864. gada 18. februārī.23 Minētā fonda 2. aprakstā 
atrodamas arī vairāku ievērojamu latviešu sabiedrisko un kultūras darbinieku 
dzīves un darba gaitu liecības, piemēram, K. Valdemāra studiju biedra un 
drauga – mācītāja Johana Vilhelma Zakranoviča (Sakranowitz)24, kuģu kapteiņa 
Pētera Šnores25 un jurista Jāņa Kreicberga personīgie dokumenti26.

Dzimtu vēstures pētnieku īpašu interesi izraisa portreti, tomēr jāatzīmē, 
ka arhīvu fondi ar tiem nav īpaši bagāti. Atsevišķi siluetportreti, zīmējumi, 
litogrāfijas un gleznotu portretu fotoreprodukcijas atrodamas vairākās 
personīgo dokumentu kolekcijās, tomēr visplašāk pārstāvētais portretu tips ir 
fotogrāfijas. Tās atrodas ne tikai personu pasēs un pilsētu vai pagastu valžu 
pasu reģistrācijas grāmatās, bet nereti pievienotas arī dažāda veida anketām, 
iesniegumiem, atļaujām un apliecībām.27 Daļa šo portretu pieejama interesentiem 
arī internetā, pateicoties projektam, ko 2002. gadā uzsāka realizēt LVVA kopā 
ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Šis projekts “Latvijas kultūras vēsture attēlos. 
Sērija A: Portreti” paredzēja veidot elektronisko datubāzi arhīvā un bibliotēkā 
glabātajiem agrāk nepublicētiem portretiem. Līdz šim internetā apskatāmi 
1850 portretu no LVVA dokumentiem un tikpat attēlu no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas fondiem.28 Jāpiebilst, ka internetā iespējams iepazīties arī ar visu 
LVVA fondu sarakstu.29

Noslēdzot šo nelielo pārskatu par dzimtu vēstures dokumentiem LVVA, atliek 
vien atzīmēt, ka ikviens pētnieks sava darba gaitā iemācīsies saprast, kādi 
materiāli viņa konkrētajam darbam vislabāk noderīgi un kurā arhīva fondā tie 
atrodami.
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