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Curriculum vitae 

• Emīls Rusovs; 

• Dzimis 1992. gada 14. februārī, Gulbenē; 

• Kopš trešās dzīves dienas rancēnieties (vismaz 11 paaudzēs); 

• Izglītība: 
– Bulduru dārzkopības vidusskola (2014. – 2015.) 

– Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte (2011. – 2014.) 

– Jaunpiebalgas vidusskola (2008. – 2011.) 

– Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola (2002. – 2008. – 2011.) 

– Rēveļu Elizabetes pamatskola (1999. – 2008.) 



Curriculum vitae (2) 

• Intereses – akadēmiskā mūzika, vide, meteoroloģija, 

vēsture, ģenealoģija; 

• Ar dzimtas pētniecību aizraujos kopš 2010. gada augusta. 



Saziņai 

• e-pasts: erusovs@gmail.com 

• Tālr.: 22473400 



ĪSUMĀ PAR ĢENEALOĢIJU 

Ģenealoģiskie pētījumi (radurakstu meklēšana) Jaunpiebalgas draudzē 



Kas ir ģenealoģija? 

• Dzimtas vēsture, tās izpēte, kas balstās uz 

sekojošiem pamatprincipiem: 
– Pierādījums tam, ka viena persona tieši cēlusies no otras 

(filiācijas pierādījums). Divkāršs pierādījums – izcelsme pierādīta 

gan no tēva, gan no mātes; 

– Laulību pierādījums starp tēvu un māti – koīcijas pierādījums. 



Kur gūt pierādījumus? 

• Mutiskie – mūsu laikos apstrīdami, bez seguma; 

• Dokumentētie – ieraksti reģistros, bet fakts paliek 

fakts, un tā ticamību kritiskā brīdī var apstrīdēt; 

• Ģenētika – asinsgrupas, DNS sakritība, sevišķa 

pazīmju iedzimtība. 



Kā sākt? 

• Izjautāšana: «Vecomāt, kas ir tavi vecāki?» 

– Iztaujājiet radus, sevišķi dzimtas vecākos! Uztaisiet 

vakarēšanu  

• Mutiskās informācijas apstiprinājuma meklēšana 

– dzimšanas, kristības, laulību, ieraksti u.tml.; 

• Informācijas apkopošana. 



Kā es sāku? 
Vispirms ierosme – 

mūza  

 
 

Attēlā: Komponista Johana Sebastiana 

Bacha (1685. – 1750.) dzimtas koks. 

 



Kā es sāku? (2) 

Mēģinājumi atveidot 

no gūtās 

informācijas. 

Es pats 

Māte 

 

Tēvs 

Kaut kas no 

mammas 

puses 

Kaut kas sens, 

saucās Broņislavs 

 



Kā es sāku? (3) 
«Tur baznīcā (Jaunpiebalgā) ir 

divas lielas grāmatas, kurās 

viss rakstīts» - kur meklēt šīs 

baznīcas grāmatas? 

 

Attēlā: Izraksta no 

Jaunpiebalgas ev. lut. 

draudzes grāmatas kopija. 

 



BAZNĪCU DRAUDZES 

Ģenealoģiskie pētījumi (radurakstu meklēšana) Jaunpiebalgas draudzē 



Baznīcas loma 

• Līdz pirmās Latvijas brīvvalsts laikam (1918. – 

1940.) cilvēku dzimšanu, kristīšanu, iesvētīšanu, 

laulību un miršanu reģistrēja baznīca; 

– Attiecīgās valsts un pašvaldības institūcijas parādās pēc 

1918. gada – Jaunpiebalgā 1925. gadā. 



Baznīcu draudzes 

• Agrākos laikos draudzēs parasti iekļāva baznīcai 

tuvākās muiţas, kas parasti aptvēra kādus 

konkrētus pagastus; 

• Līdz 17. gs. vidum Jaunpiebalga un Ranka atrodas 

atsevišķās draudzēs. 



Jaunpiebalgas 

draudze 

Attēlā: Fragments no laikraksta 

«Mājas Viesis» Nr. 20 

(1881.05.16.) - «[..]1669. vai 

1670. gadā Jaun-Piebalga no 

Vec-Piebalgas tika atdalīta un ar 

Ranku par vienu baznīcas 

draudzi savienota [..]» 



Jaunpiebalgas 

draudze (2) 

Attēlā: Jaunpiebalgas draudze 

1890. gadā – avots: 

http://www.ciltskoki.lv/_lapas/k

artes/Rucker_1890/ 



Jaunpiebalgas draudze (3) 

• Iekļauj četras muižas: 

1. Neuhof – Jaunpiebalgas privātmuiža (tagadējais 
Jaunpiebalgas pagasts); 

2. Ramkau  - Rankas (līdz 1927. gadam Ramkas) privātmuiža 
(tagadējais Rankas pagasts); 

1. Sellin – Saliņas pusmuiža (tagadējā Rankas pagasta ZA daļa). 

3. Sohsenhof – Zosēnu (Zoss) kroņa muiža (daļa tagadējā 
Zosēnu pagasta); 

4. Pastorat (Neuhof) – Jaunpiebalgas mācītājmuiža (daļa 
tagadējā Jaunpiebalgas pagasta. 



Laiki mainās 
Tagadējā Zosēnu pagastā (robeža 

sarkanā krāsā) atrodas četru 

kādreizējo muižu teritoriju daļas: 

 

1) Jaunpiebalgas (Neuhof, Pebalg) 

privāt un Zosēnu kroņa muiža 

(Sohsenhof) – pieder Jaunpiebalgas 

draudzei (nav iekrāsotas); 

2) Vecdrustu (Drostenhof, Alt-) 

privātmuiža – piederīga 

Dzērbenes/Drustu draudzei (kartē 

oranžā krāsā); 

3) Vecpiebalgas (Alt-Pebalg) 

privātmuiža – piederīga Vecpiebalgas 

draudzei (kartē zaļā krāsā). 



Laiki mainās (2) 

Jaunpiebalgas «Skanuļi » – 

mūsdienās piederīgi Liezēres 

pagastam (attēlā dzeltenā 

krāsā). 



Laiki mainās (3) 

Lizuma «Lācumēri» - agrāk 

piederējuši Lizuma 

privātmuižai (Lysohn) un 

pagastam, mūsdienās Rankas 

pagastam (zilā krāsa). Šo 

māju dzimtu vēsture jāpēta 

Velēnas draudzes 

dokumentos. 



«BAZNĪCAS GRĀMATAS» 

Ģenealoģiskie pētījumi (radurakstu meklēšana) Jaunpiebalgas draudzē 



«Baznīcas grāmatas» 

• Ar šo apzīmējumu saprotami baznīcas dokumenti 

(reģistri), kuros reģistrē personas dzimšanu, 

kristības, iesvētības, laulības, miršanu. Vēl arī 

draudzes locekļu saraksti. 

• Kristību, laulību un miršanas (KLM) reģistrus 

sauc arī par baznīcas metriku grāmatām. 



Kur atrast? 

• Atsevišķās baznīcās turpat uz vietas; 

• Drošības apsvērumu dēļ lielāka daļa reģistru laika 

posmam līdz 1909. gadam nodoti Latvijas Valsts 

vēstures archīvam (LVVA). 



RADURAKSTI 

• www.lvva-raduraksti.lv 

– Digitālā formātā pieejamas visas LVVA nodotās baznīcu 

metriku grāmatas. 

http://www.lvva-raduraksti.lv/
http://www.lvva-raduraksti.lv/
http://www.lvva-raduraksti.lv/


..bet, ir problēmas 

 

Attēlā: Martas 
Meliņas dzimšanas 
ieraksts 1904. 
Jaunpiebalgas 
kristīto reģistrā. 
 

Kā lai izburto – 
rokraksts nesaprotams 
un vēl kirilica! 



..bet, mēdz būt 

sliktāk  

Attēlā: Pēteŗa 

Bērziņa dzimšanas 

ieraksts 1868. gada 

Drustu baznīcas 

kristīto reģistrā. 



..vai arī šādi. 

Attēlā: Papīra taupība Dricānu 

draudzē – 1868. gada 

dzimušo reģistrs (attēlā puse 

no lapas). 



..tomēr, pārvarēsim grūtības un sāksim! 

 



Ko es zinu? 

• Mans vecvectēvs Pēteris Mekšs dzimis 1898. gadā, 

Rankā. 



Zināmā meklēšana 

• Ranka – Jaunpiebalgas draudze; 

• Reģistrācija www.lvva-raduraksti.lv un tad ceļš uz 

vajadzīgo Saturs->Virtuālais arhīvs->Baznīcu grāmatas-

>Ev. lut.->Draudzes->Jaunpiebalga; 

• 1898. gada reģistrs - http://www.lvva-

raduraksti.lv/lv/menu/lv/2/ig/1/ie/201/book/3143.html 

 

 

http://www.lvva-raduraksti.lv/
http://www.lvva-raduraksti.lv/
http://www.lvva-raduraksti.lv/


Vai tiešām tagad jāpāršķir visa 1898. gada grāmata 

man nesaprotamā rokrakstā? Un ja nu man 

vajadzīgais atrodas grāmatas beigās  



Ir varianti 

• Reģistrējamies CILTSKOKOS – www.ciltskoki.lv; 

• Lapas kreisajā pusē lūkojam sadaļu «KLM 

saraksti» (veidojuši ģenealoģijas pētnieki 

brīvprātīgā kārtā); 

• Izvēlāmies Jaunpiebalgas draudzi. 

http://www.ciltskoki.lv/


Jāņem vērā! 

• Personas KLM sarakstos sakārtotas alfabēta 
secībā; 

• Visi nevar zināt par visu – brīvprātīgie uzvārdus un 
vārdus sarakstos raksta tā, kā tie uzrādīti metriku 
grāmatās, nevis kā pieņemts lietot sabiedrībā; 

– Piemēram, Rankas dzimta Milliņš metriku grāmatās 
atspoguļota – Milliņš, Miliņš, Meliņš, Melliņš, Milniņš. 



Meklētā atradums! 



Meklētā atradums – kā lai izlasa? 

• Turpat CILTSKOKOS – www.ciltskoki.lv 

– Dodamies uz RADURAKSTI->Palīgs 

http://www.ciltskoki.lv/


Kā izlasīt? 

Kreisās puses ailes no kreisās: 

1) Dzimšanas datums un laiks; 

2) Kristību datums. 
 

Līdz 1918. gada februārim (1919. gadam) 

Latvijas teritorijā lieto Jūlija (vecā stila) 

kalendāru. 19. un 20. gadsimta datumus uz 

Greorga kalendāru pārrēķina, pieskaitot 13 

dienas: 

 

Piemēram, 1904. gada 1. jūlijs vecajā stilā 

būs 1904. gada 13. jūlijs jaunajā stilā. 



Kā izlasīt? (2) 

Labajā pusē atrodas trīs ailes, kur (no 

kreisās) atsevišķi (zēni un meitenes) 

uzskaitīti draudzē: 

 

1) Laulībā dzīvi dzimušiem bērni; 

2) Ārlaulībā dzimuši bērni; 

3) Nedzīvi dzimuši vai līdz kristībām 

miruši bērni 



Kā izlasīt? (3) 

Centrālā daļa, kur norāda: 

 

Kristītā kārtas numuru; 

Kristītā vārdu vai vārdus; 

Kristītā vecākus un viņu sabiedrisko 

stāvokli vai amatu; 

Kūmas un viņu sabiedrisko stāvokli, 

amatu, līdz 1875. gadam arī 

dzīvesvietu; 

Pašā apakšā norāda, kas, kur un kā 

bērnu kristījis. 



Jo dziļāk mežā, jo.. 

• Vai ir iespējams atrast tālāko (kad dzimis Pētera 

tēvs Jēkabs)? 



Ir varianti 
Laulību reģistrā jāatrod 
vecāku laulības ieraksts un tur 
ir norādīts laulāto vecāki, 
vecums, attiecību stāvoklis 
pirms kāzām (neprecējies, 
atraitnis u.tml.). 

 

Attēlos: Tomasa Rusova un 
Lotes Šālas laulību ieraksts 
Gulbenes 1836. laulāto 
reģistrā. 

 



Diemžēl.. 

Jaunpiebalgas draudzei 
RADURAKSTOS pieejami 
tikai laulāto saraksti pie kristīto 
reģistriem, kur norāda tikai 
laulāto vārdu, uzvārdu, laulību 
datumu, līdz 1875. gadam arī 
dzīvesvietu. 

 

Attēls: Laulību ieraksts no 
1848. gada Jaunpiebalgas 
laulāto saraksta. 
 



Ja uzspīd laime.. 

• Lūkojam CILTSKOKI KLM sarakstos, varbūt 

atrastās personas tēvs attiecīgajā dzimtā metriku 

grāmatās ir vienīgais ar šādu vārdu.. 



Ja nē, ir vēl varianti 

• Meklējam atrastā cilvēka brāļus un māsas (vecāku 

sakritība) un viņu kristību ierakstus; 

• Kristību ierakstā ir norādīti krustvecāki: 

– Parasti tie ir kristāmā vecāku brāļi/māsas vai brālēni 

māsīcas. Nereti norāda arī sociālo stāvokli. 



Pētera Aleksandra Mekša 

kristību ierakstā pie kūmām 

pierakstīti Viļums Mekšs un 

Jānis Mekšs. Jēkaba tēva 

vārds sakrīt ar Viļumu - 

Pēteris 



Ir vēl varianti (2) 

• No krustvecāku sarakstiem sazīmējam aptuveno 

vecāku brāļu/māsu ainu, CILTSKOKU KLM 

sarakstā lūkojam, vai tiem sakrīt tēva vārds. Ja tā, 

iespējams esam atraduši īsto  Ja nē, 

neuztraucamies, ir vēl citi avoti.. 



Ir vēl varianti (3) 

• Svarīgi ievērot arī ierakstos norādīto sociālo 

stāvokli. Ja vecāki ir saimnieki, meklēšana norit pēc 

mājas vārda, ja strādnieki un kalpi, klāsies grūtāk. 



Meklētā atradums 



Meklētā atradums – kā lai izlasa? 

• Turpat CILTSKOKOS – www.ciltskoki.lv 

– Dodamies uz RADURAKSTI->Palīgs (ir arī vācu 

valodā), tomēr, vērā jāņem «vecā druka». 

http://www.ciltskoki.lv/


«Vecā druka» 

• Oficiāli latviešu valodā jaunā rakstība jeb 

ortogrāfija ieviesta 1938. gadā, līdz tam laikam 

pastāvēja abas – vecā un jaunā, līdz 1909. gadam 

– tikai vecā. 



«Vecā druka» (2) 

• Latviešu valodas rakstība piemērota vācu valodai: 

– Burts «H» pilda gaŗumzīmes lomu, piemēram, «ah» 
lasāms kā «ā» u.tml.; 

– Burts «J» (retāk) – mīktsinājumzīme, piemēram, «kj» 
lasāms kā «ķ»; 

– «oh» - lasāms kā divskanis «ou», bet «o» kā «ō» vai 
vienkārši «o»; 



Vecā druka (3) 

– Vācu «V» latviešu valodā tuvāks «F», latviešu «V» 

aizstāts ar «W»; 

– «Z» lasāms kā «C», piemēram, «Zaurkohds» lasāms kā 

«Caurkods» 

– «S» lasāms kā «Z», piemēram, «Sihliht» lasāms kā 

«Zīlīts». 



Vecā druka (4) 

Bet kā tad atšķirt, kad 

teikt «S» un kad «Z» 

rakstos? 

 
«S» ar pārsvītrotu apakšu 

izrunājams kā «S» 



Vecā druka (5) 

• Šņāčošie un čaukstošie 

– «sch» atkarībā no tā, kā uzrakstīts burts «S» ir latviešu 

«Š», piemēram, «Schahwehjs» vai «Ţ» («Schihgurs»); 

– «tsch» ir latviešu «Č», piemēram, «Tschakars». 

 



Vecā druka (6) 

• Kopā pa divi skanošie: 

– Divskanis «IE» vācu valodā rakstās kā «EE», 

piemēram, «Deewbehrns». 



Treniņš 



Un tomēr, vai var doties vēl dziļāk 

pagātnē? 



Tālākie meklējumi 

• Rīkojoties pēc tādas pašas kārtības, kā iepriekš, var 

meklēt nākošo senāko paaudzi utt., bet.. 



Jaunpiebalgas metriku grāmatas 

• RADURAKSTOS metriku grāmatas ar latviešiem 

pieejamas no 1838. līdz 1909. gadam (muižas 

laikos dokumentos vācieši un latvieši uzskaitīti 

atsevišķi); 

• Nav atrodamas 1852. un 1856. gada metriku 

grāmatas. 



Jaunpiebalgas metriku grāmatas (2) 

• RADURAKSTOS ir pieejami dzimušo reģistri no 

1694. līdz 1739. gadam, tomēr: 

– Šeit zemnieki ir bez uzvārdiem; 

– Gadsimtu liels pārrāvums no nākošajiem reģistriem; 

– Nesaprotams rokraksts un savādāka reģistrācijas 

kārtība. 



Ko uzzināju 

• Ar metriku grāmatu palīdzību uzzināju senču līniju 

līdz saviem vecvecvecvecvecākiem, tomēr: 

– Rankas pagastā vēl ir citi Mekši, vai esmu saistīts ar 

viņiem? 



DVĒSEĻU REVĪZIJAS 

Ģenealoģiskie pētījumi (radurakstu meklēšana) Jaunpiebalgas draudzē 



Dvēseļu revīzijas 

• Tautas skaitīšanas; 

• Krievijas impērijā laika posmā no 1718. līdz 1858. 

gadam veiktas 10 revīzijas; 

• Vidzemē pirmā bijusi 1782. gada jeb IV revīzija; 

• Atšķirībā no baznīcas dokumentiem, revīzijas 

aptver konkrētas muižas teritoriju un cilvēkus. 



Jaunpiebalgas draudze 

• Iekļauj četras muižas: 

1. Neuhof – Jaunpiebalgas privātmuiža (tagadējais 
Jaunpiebalgas pagasts); 

2. Ramkau  - Rankas (līdz 1927. gadam Ramkas) privātmuiža 
(tagadējais Rankas pagasts); 

1. Sellin – Saliņas pusmuiža (tagadējā Rankas pagasta ZA daļa). 

3. Sohsenhof – Zosēnu (Zoss) kroņa muiža (daļa tagadējā 
Zosēnu pagasta); 

4. Pastorat (Neuhof) – Jaunpiebalgas mācītājmuiža (daļa 
tagadējā Jaunpiebalgas pagasta. 



Ramkas privātmuiža 

• Ramkas (Ramkau) un agrāka Saliņas muiža (Sellin) 

atrodamas vienā revīzijā; 

• Senākā revīzija saglabājusies no 1811. gada, 

jaunākā no 1858. gada; 

• Aptver tagadējo Rankas pagastu. 



Ramkas privātmuiža (2) 

Vienīgais izņēmums ir 

«Lācumēru» mājas, 

kuras atrodamas Lizuma 

privātmuižais (Lysohn) 

dokumentos (kartē zilā 

krāsā). 



Jaunpiebalgas privātmuiža 

• Tāpat kā Rankai senākie dokumenti ir no 1811. 

gada, jaunākie 1858. gada; 

• Lielā daļā aptver tagadējo Jaunpiebalgas pagastu, 

tomēr ir vairāki izņēmumi. 



Zosēna kroņa 

muiža 

Sohsenhof - iekļauj 

kādreizējos ciemus 

(vecsaimniecības) – Muciņi, 

Stepeļi, Sausgalvji, Oļi, Skrasti 

un pats muižas centrs  

Aptuvenā teritorija kartē 

violeta, Zosēnu pagasts – 

sarkanā robeža). 



Citi Zosēnu pagasta 

jaukumi 

Tagadēja pagastā atrodas 
daļa no: 

1) Vecdrustu privātmuižas – 
Drostenhof, Alt- (oranžā 
krāsā); 

2) Vecpiebalgas privātmuižas - 
Alt-Pebalg (zaļā krāsā); 

3) Zosēna kroņa muiža – 
Sohsenhof (violetā krāsā); 

4) Pārējā daļa – Jaunpiebalgas 
privātmuižas - Neuhof 



Jaunpiebalgas 

mācītājmuiža 

Pastorāts. Iekļauj – Ķeiķu, 

Bašu, Rocu mājas, Stalkas 

pusmuižu un pašu 

Mācītājmuižu. Kartē sarkanā 

krāsā. Senākā revīzija 

pieejama no 1816. gada, 

jaunākā – 1858. gada. 



Jaunpiebalgas 

«Skanuļi» 

Piederējuši Jaunpiebalgas 

privātmuižai (dzeltenā krāsa). 

Pēckara reformu laikā 

nonākuši Liezēres pagastā. 



KĀ STRĀDĀT AR DVĒSEĻU REVĪZIJĀM? 
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Atgriežoties pie iepriekšējā.. 



Kur meklēt 

• Dodamies uz RADURAKSTIEM; 

• Saturs->Virtuālais archīvs->Dvēseļu revīzijas-

>Lauku teritorijas; 

• Meklējam attiecīgo muižu, šajā gadījumā – Rankas 

privātmuiža (Ramkau) - http://www.lvva-

raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/5974.html 



Meklēšana 

• Reti kad katra dvēseļu revīzija ir pieejama atsevišķi; 

– Rankai kopā saliktas 1811. (317. kadrs), 1816. (184. k.), 

1826. (104. k.) un 1834. (5. k.) gada revīzijas - 
http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/5974/book/32515.html 

– 1850. (204. kadrs) un 1858. (379. k.) gada revīzijas - 
http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/5974/book/32516.html 



Meklēšana (2) 

– Jaunpiebalgai kopā saliktas 1811. (401. kadrs), 1816. 

(293. k.), 1826. (4. k.), 1834. (125. k.) un 1850. (470. k.) 

gada revīzijas - http://www.lvva-

raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/5735/book/32241.html 

– 1858. gada revīzija pieejama atsevišķi - http://www.lvva-

raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/5735/book/33281.html 



Papildrevīzijas 

• Veiktas starp un pēc pēdējās, 1858. gada revīzijas; 

• Atspoguļo cilvēku aiziešanu vai ienākšanu muiţā 

– dod iespēju izsekot, vai senči pārvietojušies uz 

citurieni; 

• Jaunpiebalgas draudzes muižām caurmērā 

pieejamas līdz 1913. gadam. 



1858. gada revīzija 

• Ranka - http://www.lvva-

raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/5974/book/32516.html; 

• 1858. gads – 379. kadrs; 

• Tālāk pacietīga šķiršana un lasīšana – revīzijas 

rakstītas vācu valoda, vecajā ortogrāfijā. 



Meklētā atradums 



Kā izlasīt? 

Kreisajā pusē 

uzskaitīti vīrieši, 

labajā – sievietes. 



Kā izlasīt? (2) 

Katras lapaspuses kreisajā malā 

atrodas ģimenei (uzvārdam) piešķirtais 

numurs – pašā kreisajā malā numurs no 

iepriekšējās (1850. gada) revīzijas, tālāk 

– 1858. gada numurs. Katram uzvārdam 

piešķirts unikāls numurs, kas starp 

revīzijām mainās. 



Ģimenes (uzvārda) 

numurs 

Tas pastāv visās revīzijās, bet 

tikai 1850. un 1858. gada 

revīzijās atrodami uzvārdu 

alfabētiskie saraksti, kur 

atrodams arī piešķirtais numurs. 



Ģimenes (uzvārda) numurs (2) 

• Visās revīzijās viensētas katrā muižā apsekoja pēc 

noteiktas, nemainīgas kārtības. Ja kāda 

saimniecība parādījās no jauna, to rakstīja revīzijas 

beigās. 



• Mekšu ģimenes numurs «43» liek saprast, kad 

apsekošanas laikā viņi bijuši 43. pēc kārtas 

reģistrētā ģimene; 

• Ja ģimenei, piemēram, ir numurs «312», var droši 

šķirt krietnu gabalu uz priekšu, līdz šis numurs 

parādās pirmo reizi. 

Ģimenes (uzvārda) numurs (3) 



• Dzimtas izpēti var sākt arī no otra gala. Attiecīgajā 

revīzijā atrodot visas ģimenes ar attiecīgo numuru 

(šajā gadījumā «43»). Nebūs nepieciešamība lasīt 

visu tekstu. 

Ģimenes (uzvārda) numurs (4) 



Kā izlasīt? (3) 

Personu sarakstā norādīts 

revīzijas veikšanas brīdī 

sētā dzīvojošie cilvēki, viņu 

sociālais stāvoklis un arī 

radniecība. 



Kā izlasīt? (4) 

Ailēs pa labi norādīts 

vecums iepriekšējā un 

esošajā revīzijā. Ailē starp 

vecumiem norādīts 

ienākšanas vai aiziešanas 

laiks un vieta, dzimšanas vai 

miršanas gads, rekrutēšana. 



Kā izlasīt? (5) 

Vecums norādīts aptuveni. 

Parasti reālā dzimšanas gada 

noteikšanai jānoņem viens 

gads nost. Piemēram, ja 1858. 

gadā norādītais vecums ir 10 

gadi, dzimšanas gads 

drīzākais ir 1847. 



Kā izlasīt? (6) 

Sievietēm norādīts krietni 

mazāk informācijas – tēva 

vārds, vecums, retāk – 

aizdošanās citur. 



Kā izlasīt? (7) 

• Revīzijās nenorāda revīziju starplaikos nedzīvi 

dzimušos bērnus, bērnus, kas dzimuši un drīz 

miruši revīziju starplaikā; 

• Revīzijās nenorāda miršanas gadu sievietēm, 

aizdošanos, ja meita aizprecas uz citu saimniecību. 



Kā izlasīt (8) 

• 1834. un 1850. gada revīzijās valda līdzīga kārtība 

– lienam dziļāk pagātnē. 



1826. gada revīzija 

• Papildrevīzija starp 1816. un 1834. gadu; 

• Pirmo reizi zemniekiem parādās uzvārdi. 



Uzvārds jeb pavārds 

• To došana saistīta ar dzimtbūšanas atcelšanu; 

• Vidzemniekiem uzvārdi doti 1826., kurzemniekiem – 

1834. gadā. Latgalē – iespējams, daudz senāk.. 

• Katrā muižā viens uzvārds varēja būt tikai vienu 

reizi (Latgalē – vienā sādžā dzīvojošām ģimenēm (kaut vai 

nesaistītām) parasti piešķīra sādžas nosaukumu). 



Uzvārds jeb pavārds (2) 

• Uzvārdu deva dzimtas vecākajam, pēcteči to pieņēma. Ja kāds no 

dēliem dzīvoja patstāvīgi, viņš varēja pieņem citu uzvārdu; 

• Uzvārdu izvēlējās paši zemnieki, to deva muiţnieks, citreiz tas bija 

saistīts ar mājas vārdu, profesiju vai kādu īpašu iezīmi; 

• Retāk uzvārdi bija ar nicinošu nozīmi – Perdelis, Zilpautis, P*ža; 

• Ja nezināja, kādu uzvārdu likt, tika «Anekons», «Nekons» u. tml. 



Uzvārds jeb pavārds (3) 

• Uzvārdi mēdza mainīties. Jaunpiebalgas draudzē 

atsevišķām dzimtām tas notiek 1850-tajos un 1870-

tajos. 1939. gadā uzsāka uzvārda latviskošanu no 

vācu un citām valodām; 

• Pārējos gadījumos par to parādās norādes 

baznīcas dokumentos. Arī pat Padomju laikā. 



1826. gada revīzija (2) 

• Uzvārda saraksts alfabēta secībā atrodams 

revīzijas beigās vai sākumā; 

– Ar piešķirto numuru; 

– Visiem vīriešiem, kas uzvārdu nes; 

– Numuri, kurās mājās šis uzvārds atrodams. 



1826. gada revīzija (3) 

• Uzvārdu saraksti: 

– Rankai (179. kadrs): http://www.lvva-

raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/5974/book/32515.html; 

– Jaunpiebalgai (10. kadrs): http://www.lvva-

raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14/ie/5735/book/32241.html 

 



1826. gada revīzija (4) 



1834. gada 

revīzija 

Tā kā 1826. gada revīzija 

veikta papildu kārtā, 

iepriekšējie vecumi šeit 

norādīti pēc 1816. gada 

revīzijas. 
 



1816. gada revīzija 

• Informācija norādīta tādā pašā veidā, kā nākošajās, 

tikai bez uzvārdiem. 



1811. gada revīzija 

• Parādās tikai vīrieši, bez uzvārdiem; 

• Iespējams, lai veiktu noteikt iespējamo vīriešu 

skaitu katrā muižā, ko sūtīt cīņā pret Napoleonu; 

• Ir norādes uz iepriekšējo, 1795. gada revīziju. 



1811. gada revīzija (2) 

Ja kādam no senčiem pēc 1795. 

gada revīzijas aprēķinātais 

dzimšanas gads ir pirms 1740. 

gada, tas dod iespēju meklēt 

senākajās metriku grāmatās līdz 

1739. gadam. 

 

Es pagaidām to vēl neesmu 

sācis.. 



Pārsteigumu 

laiks 

1858. gada revīzijas izskats 

savādākā veidolā – latviskoti 

uzvārdi ar norādēm, kurās 

mājās atrodami. Diemžēl tikai 

Rankas muižai. 

 
Interesēties privāti pie Emīla Rusova 



Pārsteigumu laiks (2) 

• Atsevišķām muižām uzvārdu saraksti arī pieejami 

CILTSKOKOS; 

– Sākumlapā zem izvēles «KLM saraksti» jālūko pēc 

«Dvēseļu revīzijām» -  



DRAUDZES PERSONĀLGRĀMATAS 

Ģenealoģiskie pētījumi (radurakstu meklēšana) Jaunpiebalgas draudzē 



Personālgrāmatas 

• Draudzes locekļu saraksti; 

• Uzskaita visus konkrētajā draudzē kristītos cilvēkus, 

nereti, ar visām ģimenēm; 

• Kalpojis arī baznīcas nodevu reģistrēšanai. 



Personālgrāmatas (2) 

• Jaunpiebalgas draudzei ir divas 
personālgrāmatas (divas lielās «baznīcas 
grāmatas»); 

• Pirmā laika posmā no 1837. līdz 1856. gadam, 
otrā – 1907. – 1944.(1945.) gadam; 

• Personālgrāmatās atsevišķi nodalīta Jaunpiebalga 
un Ranka 



Personālgrāmatas (3) 

• Praksē biežāk izmanto otro, jaunāko; 

• Ņemot vērā dokumentu vecumu un nolietojumu, tiem 
steidzamā kārtā nepieciešama restaurācija, tālab 
dokumenti tagad ir iekonservēti; 

• Abās grāmatās cilvēki uzskaitīti pa mājām; 

• Jaunajai grāmatai izveidots alfabētiskis uzvārdu 
saraksts (tikai vīriešiem). 



Saistība ar metriku 

grāmatām 

Pie kristāmā vārda jaunākajās 

metriku grāmatās norādīts 

skaitlis, kas ir attiecīgā 

lapaspuse draudzes 

personālgrāmatās. Jāņem 

vērā, ka iepriekšējā 

personālgrāmata pirms 1907. 

gada nozudusi. 



Kā izlasīt? 



Kā izlasīt? (2) 

Kreisajā malā uzskaitīti 

draudzes locekļi, viņu vārdi 

un famīlijas (uzvārdi), 

savstarpējās attiecības, 

dažkārt sociālais stāvoklis 

(gruntnieks, īrnieks, saimnieks 

u. tml.) 



Kā izlasīt? (3) 

Tālāk seko informācija par 

dzimšanu (no kreisās) – kur 

reģistrēta, kur dzimis, kad 

dzimis. 



Kā izlasīt? (4) 

Saīsinājumi – dzimšanas reģistrācija: 

1) «dok.»– dzimšana reģistrēta metriku 

grāmatās; 

2) «im loco» -(dzimis) turpat; 

3) «dto» - tas pats; 

4) «Ramkā» - dzimis Ramkas muižā. 



Kā izlasīt? (5) 

Saīsinājumi – dzimšanas reģistrācija: 

1) «p.p.i.» – dzimšanas datums 

ņemts no iepriekšējās 

personālgrāmatas (pazudušas); 

2) «J.P.» - dzimis Jaunpiebalgā; 

3) «V.P.» - dzimis Vecpiebalgā; 

4) «dok. No 36.» - dzimšanas 

ieraksta kārtas numurs attiecīgā 

gada reģistrā 



Kā izlasīt (6) 

• Ja nav īpaši norādīts, dzimšanas datumi pirms 

1918. gada februāra (1919. gada) rakstīti vecajā 

stilā; 

• Ja dzimšanas datums ir pārrēķinās, blakus bieži ir 

norāde: «j.s.» (jaunais stils). 

 



Kā izlasīt? (7) 

Tālākajā kolonā pēc 

dzimšanas datiem ir 

iesvētību dati – kur 

reģistrēts, kur iesvētīs, 

kad iesvētīts. 



Kā izlasīt? (8) 

Tālākajā kolonā pēc 

iesvētību datiem ir 

laulību dati. 

 

Ja laulātais ir nācis no 

citurienes, ir norāde ar 

lapaspuses numuru 

vai draudzi, kur 

atrodams viņa 

dzimšanas ieraksts. 



Kā izlasīt? (9) 

Ja persona 

«aizprecās», arī tad 

parādās norāde (retāk, 

vieta), kurā lapaspusē 

meklēt tālāko 

informāciju. 

 

«vide» - aizdevies uz 



Kā izlasīt? (10) 

Pēdējā ailē norādīta 

informācija, kur cilvēks 

palicis – miršana, 

aizdošanās uz citu 

saimniecību, draudzi, 

u.tml. 



Kā izlasīt? 

Kaŗa upuŗi 

Personālgrāmatās ir 

iespēja atrast vairāk 

informācijas par I 

Pasaules kaŗā 

kritušajiem. Par II 

Pasaules kaŗu 

informācijas trūkst. 



Svarīgi! 

• Nereti gadās, kad 

informācija tiek 

reģistrēta tikai 

dzimtsarakstu 

nodaļu dokumentos, 

baznīcu dokumentos 

paliekot tukšumiem. 



Pēc 1944-tā 

Atkarībā no piederīgo vēlmes 

un ja tam ir dokumentāls 

apstiprinājums, retos 

gadījumos personālgrāmatās 

ir ierakstīta informācija pēc 

1944. gada. 



Zināšanai 

Jaunās personālgrāmatas ir 

kā galvenais avots šiem 

izrakstiem, kas veikti 20. gs. 

90-tajos, ar mērķi pierādīt 

radniecību. 



Vecās personālgrāmatas 

• Kalpojušas laikā no 1837. līdz 1856. gadam; 

• Galvenais mērķis – baznīcas nodevu uzskaite; 

• Nav uzvārdu saraksta, ir saimniecību saraksts 

(meklējumu gadījumā jāzina senču dzīvesvieta). 



Kā izlasīt? 
Lapas kreisajā malā līdzīgi 
kā jaunajās 
personālgrāmatās: 

1) Personas, to 
radniecība un 
sociālais stāvoklis; 

2) Dzimšanas vieta un 
laiks; 

3) Iesvētību laiks un 
vieta; 

4) Laulības. 



Kā izlasīt? (2) 

Tālāk no man zināmajiem 

norādīts: 

1) Nodevu uzskaite un 

norāde, vai 

apmaksātas; 

2) Pašā labajā malā 

miršanas dati vai 

atzīmes par 

pārvietošanos 

(norādot lapas 

numuru). 



Kā izlasīt? (3) 

Vecajā personālgrāmatā 

bez saimnieku ģimenēm 

smalki uzskaitīta arī pārējā 

mājas saime (līdzīgi kā 

dvēseļu revīzijās) un 

norādes par 

pārvietošanos. 



Kā izlasīt? (4) 

Dažkārt kalpi vienā 

personālgrāmatā var 

uzrādīties sešas un vairāk 

reizes – atkarībā no tā, cik 

mājās ir pabijis no 1837. 

līdz 1856. gadam. 



INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA 

Ģenealoģiskie pētījumi (radurakstu meklēšana) Jaunpiebalgas draudzē 



Informācijas apkopošana 

• Biežāk lietotais – shēmas (dzimtas koki); 

• Senākais sencis augšpusē, tālākie pēcteči 

virzienā uz leju (descenti); 

• Paaudzes uzskaita sākot no tagadējās (es pats – 

pirmā paaudze, vecāki – otrā, utt. 



Dzimtas koki 

• Vīriešus apzīmē ar kvadrātu, sievietes – ar aplīti; 

• Mirušās personas apzīmē krusteniski pārsvītrojot 

apzīmējumu. 



Dzimtas koki (2) 

• Laulātos pāros vīrietis atrodas kreisajā malā; 

 

 

• Šķirtās laulības apzīmē dubulti pārsvītrojot laulību 

saiti. 



Dzimtas koki (3) 

• Ja laulātie ir vairāki, pirmais laulātais atzīmējams 

tuvāk, katrs nākošais tālāk; 

– Katra nākamā sieva tālāk pa labi, katrs nākošais vīrs – 

tālāk pa kreisi. 
1. sieva 2. sieva 



Dzimtas koki (4) 

• Pēcnācējus attēlo, sākot no kreisās puses, sākot ar 

vecāko. 

 

 

Vecākais 

dēls 

Jaunākā 

meita 



Dzimtas koki (5) 

• Dvīņu attēlojums. 

 

Dvīņi 



Dzimtas koks (6) 

• To, kādu informāciju par personām atspoguļot, 

paliek pašu ziņā, bet visbiežāk: 

– Vārds, uzvārds, precētām sievām – pirmslaulību 

uzvārds; 

– Dzimšanas, laulību, miršanas laiks un vieta. 

 



Dzimtas koku programmas 

• Ir gana daudz, bet visbiežāk izmantotās: 

– «MyHeritage Family Tree Builder» – bezmaksas 

programma; 

– «GenoPro» - maksas, var brīvāk variēt ar koka izskatu, 

paaudžu izvietojumu, iespējas pievienot plašāku 

informācijas klāstu. 



SOCIĀLIE TĪKLI 

Ģenealoģiskie pētījumi (radurakstu meklēšana) Jaunpiebalgas draudzē 



Sociālie tīkli 

• Savākto informāciju iespējams arī ievietot tīmeklī, 

visbiežāk izmantotie tīkli: 

– www.geni.com; 

– www.myhertiage.com 



www.geni.com 
• Pamatversija (bezmaksas) ļauj ievietot bezgalīgi daudz 

cilvēku – pieejams tikai tiešsaitē (vajag interneta 
savienojumu); 

• Ierobežoti izmantot meklētāju – pilnu informāciju var redzēt 
par jau mirušiem cilvēkiem; 

• Aicināt citus reģistrētos lietotājus, sadarboties ar viņiem, 
savienot kokus; 

• Var veidot izdrukas; 

• Savadīto informāciju var pārnest uz www.myheritage.com 



www.myheritage.com 

• Ir iespēja saistīt ar «My Heritage Family Tree Builder» - 
pieejams bezsaitē (nav nepieciešams interneta 
savienojums); 

• Pamatversija (bez maksas) ļauj ievadīt līdz 200 
personām, bezsaites versijā bezgalīgi daudz; 

• Līdzīgi kā www.geni.com iespējama sadarbošanās; 

• Nav iespēja pārnest informāciju uz www.geni.com 



Sociālie tīkli (2) 

• www.geni.com un www.heritage.com ir savstarpēji 

saistīti, tāpēc, ja vien informācija par personām ir 

līdzīga, abos gadījumos parādās sakritības. 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 



Jautājumu laiks  


