NOVADPĒTNIEKA
ROKASGRĀMATA

ISBN

Novadpētnieka rokasgrāmata
1. izdevums
Formāts: .pdf dokuments.

Redaktors VALTERS GRĪVIŅŠ
Izdevējs SIA “APVĀRSNIS”
Izdevumu sagatavoja HISTORIA.LV
Vāka attēls: Dokumentu glabātuves plaukts Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Baibas Pazānes foto.

Izdevumu atbalstījis

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS

© Autori, Sia “Apvārsnis”, 2016.



SATURS
Mārtiņš Mintaurs. Novadpētniecības metodes........................................................................................4
Mārtiņš Mintaurs. Arhitektūras pieminekļi...........................................................................................7
Baiba Pazāne. Vēstures avoti Latvijas Valsts vēstures arhīvā...........................................................10
Pēteris Klišs. Īsais ceļvedis novadpētnieka darbam zonālajos arhīvos..............................................24
Ingrīda Zīriņa. Dzimtu vēstures pētniecība..........................................................................................32
Valters Grīviņš. Lauka darbs, apzināšanas un pētnieciskās ekspedīcijas.........................................52
Ramona Tālberga. Priekšmetu saglabāšana.........................................................................................70
Valters Grīviņš. Ieteikumi novadpētniekiem publikāciju gatavošanā...............................................76



Mārtiņš Mintaurs

[LU Vēstures un filozofijas fakultāte]

Novadpētniecības metodes
Novadpētniecība ir vēstures pētījumu virziens, kas izveidojās un kļuva populārs 18. un 19.gs. Eiropā.
Mūsdienās to sauc arī par lokālās vai vietējās vēstures izpēti. Novadpētniecība ir vispusīga sava novada
vēstures pētīšana, ko veic paši vietējie iedzīvotāji, tā bieži vien ir pirmais impulss, kas rada cilvēkos interesi
par savu vēsturi. Novadpētniecībai jeb vietējās (lokālās) vēstures pētniecībai, tāpat kā akadēmiskajai vēsturei, ir savi profesionālie standarti un, tā veido plašu un nozīmīgu informācijas lauku, kas tiek izmantots
pagātnes pētījumos.
Novadpētniecības uzdevumi būtībā neatšķiras no uzdevumu formulējumiem citās vēstures izpētes nozarēs: novadpētniecība ir pagātnes notikumu saprašana un izskaidrošana, kritiski izvērtējot pieejamo informāciju. Teorētiskajā literatūrā mūsdienās dominē viedoklis, ka novadpētniecības jēdziens aptver visu
iespējamo vietējās dzīves aspektu izzināšanu, ieskaitot kultūras pieminekļus, dabas objektus un vēstures
liecības, kas atspoguļo novada dzīvi kādā noteiktā pagātnes posmā.
Mūsdienās sabiedrība ir fragmentēta, tajā pastāv ļoti dažādas sociālās grupas un kopienas. Apzinoties
savu specifiku, šīs sociālās grupas pastiprināti interesējas par savu izcelsmi. Pastāvīgi pieaugot ikdienas
dzīves tempam, pagātnes pētīšanai ir sociālpsiholoģiska nozīme, tā saglabā indivīdam būtisko stabilitātes
un vēsturiskās pēctecības sajūtu. Novadpētniecība, būdama saistīta ar aktuālo vēstures izpratni sabiedrībā,
parāda arī tās atšķirības un pretrunas, kas pastāv dažādu sociāli etnisko grupu pagātnes uztverē un skaidrojumos. Tādēļ novadpētniecība ir daļa no vēstures politikas, tā parāda informācijas telpas ietekmi uz vēstures
apziņu un to, kā veidojas mūsu priekšstati par pagātni.
Novadpētnieka uzdevums ir apzināt un pētīt vietējās kultūrvides īpatnības, ikdienas dzīves vēsturi un
cilvēku biogrāfijas – nodarboties ar visu to, ko nav iespējams realizēt nacionālās vēstures izpētes līmenī.
Tādēļ novadpētniecība ir spēcīga tieši vēstures pētīšanas mikrolīmenī, un it īpaši mūsdienu sabiedrības
vēstures uztveres, vēsturiskās apziņas atspoguļošanā. Novadpētniecība veic pagātnes rekonstrukciju no
atsevišķiem fragmentiem. Vēsturisko procesu norisi ir grūti fiksēt, jo tie ir pakļauti nemitīgām izmaiņām:
jo lielāka laika distance, jo vairāk pieaug dažādu faktoru ietekme.
Novadpētniecība ir saistīta ne tikai ar novada vēstures īpatnību izpēti, bet arī “lielās” vēstures norišu un
procesu izpausmēm vietējā līmenī. Diskusijas par novadpētniecības mērķiem un uzdevumiem pamatā skar
divus galvenos jautājumiem:
1) Cik lielā mērā novada vai lokālās vēstures izpēte var būt patstāvīgs virziens, nevis tikai papildinājums
nacionālajai jeb vispārējai vēsturei?
2) Kāda ir novada vai lokālās vēstures izpētes pamatvienība, cik liela ir tā teritorija, kuras ietvaros var
runāt par novada vēstures pētīšanu?
Pēc Otrā pasaules kara Rietumu historiogrāfijā dominēja uzskats, ka novadpētniekiem jābalstās vispārējā resp. nacionālajā vēsturē. Galvenā uzmanība jāpievērš vietējo kopienu izcelsmei un attīstībai, apzinot
ar tām saistītos rakstītos un lietiskos vēstures avotus, kā arī vizuālo materiālu. Šādu pieeju veicināja arī
pieaugošā interese par sociālo vēsturi. Taču praksē atšķirība starp vispārējo vai nacionālo vēsturi un novadpētniecību bija visai neskaidra.
Sociologi pamatoti kritizēja “kopienas” jēdziena lietošanu, aizrādot, ka tā saturs ir pārāk atšķirīgs, lai
ar šo jēdzienu varētu pamatot vēsturiskus salīdzinājumus. “Kopienas” jēdziena izpratne praktiski nozīmēja
kādu iedomātu sociālo grupu, kas ir pilnīgi noslēgta pret jebkādu ārpasaules ietekmi. Tomēr vēsturniekiem
bija skaidrs, ka pat ciema vai draudzes teritorija kā mazākā praktiski iespējamā reģionālās vēstures pētīšanas vienība neizslēdz iedzīvotāju migrācijas vai citu ārēju faktoru vēsturisko ietekmi. Tādēļ metodoloģijas
jautājumi par vietējo iedzīvotāju kopienu pašpietiekamību, par noturīgām vietējā dzīvesveida un kultūras
iezīmēm, kā arī par kopienas pārstāvju identitātes izmaiņām laika gaitā, novadpētniecībai joprojām ir aktuāli.
Novadpētniecības pamatelementi ir atkarīgi no tā, kādi aspekti tiek izcelti konkrētās teritorijas pētniecībā:


Dikļu skolnieku orķerstris Dikļos. 1932. g. 6. maijs. Attēls no Valmieras muzeja krājuma, VNM 20.786.
1. Novads kā politiskā telpa: saikne ar valsts un dinastiju vēsturi, pārvaldes sistēmas un konstitūciju
vēsture, kultūras vēsture; vēsturiskā statistika un izglītības sistēmas vēsture.
2. Novads kā ģeogrāfiska telpa: apdzīvotības vēsture, vēsturiskā ģeogrāfija un toponīmika, vēsturiskā
demogrāfija.
3. Novads kā sociāla telpa: ekonomikas un sociālā vēsture, etnoloģija, kultūras un mentalitāšu vēsture,
ikdienas dzīves vēsture.
Pētāmā reģiona telpiskās robežas ir atkarīgas no tā, kāds no nosauktajiem trim aspektiem reģiona izpētē
dominēs. Jaunā novadpētniecības koncepcija akcentē ikdienas dzīves līmeni vēsturē, t.i., tās attiecības starp
sociālajām grupām, kas veido noteiktā ģeogrāfiskā telpā – novadā – dzīvojošo cilvēku identitāti. Šāda kompleksa pieeja paredz nevis viena vēstures aspekta dominēšanu pār citiem, bet dažādu faktoru mijiedarbības
izpēti. Piemēram, novada identitāti var aplūkot ne tikai kā iedzīvotāju saikni ar valsti, bet arī ar vietējo
ainavu, kultūrvēsturisko vidi, noteiktām tradīcijām u.tml.
Novads, neatkarīgi no tā izmēriem un definēšanas kritērijiem, ir savstarpēji saistītu un dažkārt pretrunīgu sociālu un ekonomisku attiecību komplekss, ko veido un/vai ietekmē dažādi faktori: iedzīvotāju nodarbošanās, reliģiskā piederība, sabiedriskās kustības, politiskās institūcijas un ekonomika.
Būtiska problēma, ar ko saskaras novadpētnieks ir: kā definēt novada kopienu, ko ir iespējams pētīt
tieši kā kopienu, cilvēku grupu, ko var identificēt pēc kopējiem kritērijiem? Vai šajā gadījumā ir runa par
nacionālās vēstures problēmu pārcelšanu vietējā mērogā, par tās lokalizāciju, vai arī par kādu specifisku
lokālo vēsturi?
Galvenais uzdevums ir identificēt vietējā mēroga sabiedrības vai sociālās grupas, kas turpmāk tiks pētītas. Neraugoties uz pēdējā gadsimtā pieaugošo iedzīvotāju mobilitāti, šādas lokālas kopienas nereti ir sastopamas līdz pat mūsdienām. Vietējās sabiedrības robežas vēsturiski iezīmē teritoriju, kurā cilvēki strādāja
un apprecējās, ko viņi uzskatīji par savu tuvāko apkaimi, parasti 30-50 km rādiusā no dzīvesvietas. Viņu
piederības vai novadniecības izjūta ir kā starpposms, kas saista pilsētu un lauku kopienas ar plašāku reģionu
un ar nāciju kopumā.
Turklāt Latvijā vairums novadpētnieku izmanto novada jēdzienu, kas sakrīt ar tradicionālajām kultūrvēsturiskajām un administratīvajām vienībām – ar muižas, pagasta vai draudzes teritoriju, kā arī ciema


vai pilsētas robežām. Lielākajās pilsētās novadpētnieks var atsevišķi pētīt arī savu pilsētas daļu vai kādu
tās rajonu (piemēram, Jēkabpili un Krustpili, Pārventu Ventspilī, Pārgauju Valmierā, Rīgā – Pārdaugavu,
Āgenskalnu vai Teiku utt.).
Novadpētniecības tematiskās sastāvdaļas:
1. Novada iedzīvotāju sociālā un sociāli etniskā struktūra un tās attīstības vēsture, galvenie nodarbošanās
veidi, to izmaiņas saistībā ar politisko faktoru ietekmi novada dzīvē;
2. Novadpētniecības topogrāfiskais aspekts ietver ainavas vēsturi, cilvēka un apkārtējās vides mijiedarbības vēsturi, kas balstās uz dokumentāriem un vizuāliem materiāliem;
3. Novada ģimeņu vēstures izpēte parāda sabiedrības demogrāfiskās struktūras izmaiņas laika gaitā, kā
arī sakarus ar kaimiņu dzimtām un teritorijām;
4. Novada iedzīvotāju mentalitāšu un kultūras vēsture atklāj gan noturīgos, stabilos kultūras tradīciju un
kopienas dzīves veida elementus, gan tās sociālās dzīves sfēras, kas visvairāk ir pakļautas izmaiņām.
Novadpētniecībā teritorijas juridiskajam statusam ir sekundāra nozīme, galvenā uzmanība tiek pievērsta
tām ikdienas dzīves attiecībām, kas veido šeit dzīvojošo cilvēku specifisko identitāti.
Novadpētniecības darbu ieteicams sākt ar sekojošo jautājumu noskaidrošanu:
# Vai konkrētais novads ietilpst kādā plašākā kultūrvēsturiskā reģionā? Vai novada kultūra ir specifiski
atšķirīga?
# Kāda ir novada loma iedzīvotāju ikdienas dzīvē? Cik lielā mērā viņu ikdienas dzīvi nosaka piederība
noteiktai teritorijai, savam novadam?
# Kāda ir ārējo faktoru ietekme: sakari ar kaimiņu novadiem un/vai reģioniem, piesaiste to ekonomiskajiem resursiem, atkarība no to ietekmes?
# Kā veidojas attiecības starp dažādiem novada iedzīvotāju slāņiem un grupām? Kādu nozīmi šīm attiecībām piešķir paši novada iedzīvotāji, un vai izpratne par tām laika gaitā mainās?
# Kā novada iedzīvotāji uztver savu kultūrvēsturisko ainavu? Kādas ir atšķirības starp pilsētu un lauku
iedzīvotāju ainavas uztveri?
Novadpētniecības metodoloģijā, atšķirībā no akadēmiskās vēstures pētniecības, nepastāv vienota standarta sistēma, kas ļautu ne tikai salīdzināt, bet arī pēc kopīgiem kritērijiem novērtēt novadpētnieku pētījumus.
Novadpētniecisko darbu kvalitāti nosaka vairāki kritēriji:
1. materiāla ieguves veids: kādas metodes izmantotas materiāla vākšanā (ekspedīcijas, iedzīvotāju intervijas, rakstīto vēstures avotu un vizuālo materiālu apzināšana) un cik regulāri ir vākti novadpētniecības
materiāli;
2. savāktā materiāla dokumentēšanas līmenis, kas ietekmē to izmantošanas iespējas; kādas ir ziņas par
savākto materiālu izcelsmi; vai pieejami interviju ieraksti vai arī tikai to atšifrējumi; kāds ir novadpētniecības materiālu zinātniskais aparāts (atsauces uz pirmavotiem);
3. savāktā materiāla saturs, tā hronoloģiskās un tematiskās robežas: kāda rakstura informācija ir vākta,
kāds ir bijis tās izmantošanas mērķis (izglītība, komerciālu vai tūrisma projektu realizācija, personiski motivēta interese par pagātni u.c.).
Ikvienā gadījumā ir ieteicams iepazīties izmantoto pētījumu bibliogrāfiju un atsaucēm uz izmantotajiem
vēstures avotiem. Pēc šiem datiem var pārbaudīt autoru publicēto informāciju, kā arī to, vai šajos materiālos
nav atrodamas citas noderīgas ziņas par mūsu pētījuma tēmu. Izvērtējot konkrēto avotu izmantošanas iespējas, ir svarīgi ņemt vērā autora attieksmi pret izmantotajiem materiāliem. Jānoskaidro, kas ir konkrētā teksta
autors un kad šis teksts tika publicēts pirmo reizi. Publicēšanas laiks ir svarīgs autora viedokļa noskaidrošanai, it īpaši tad, ja tas atšķiras no šodien izplatītajiem uzskatiem, bez tam publicēšanas laiks ir būtisks arī
avota teksta satura adekvātai izpratnei. Iepazīstoties ar dažādām publikācijām par pētījuma tēmu, var atklāt
šo avotu trūkumus un savstarpējās pretrunas. Tāpēc avotu tekstu informācijas kritisks izvērtējums palīdz
pētniekam saprast attiecīgo laikmetu un sabiedrībai raksturīgo attieksmi pret vēsturi.



Arhitektūras pieminekļi
Arhitektūras vēstures izpētes galvenais avots, bez šaubām, ir arhitektūras objekti: celtnes un to kompleksi. Arhitektūras vēstures pētnieki mūsdienās tomēr ir nākuši pie atziņas, ka 19. un it īpaši 20.gs. arhitektūras
izpratnei nepietiek tikai ar vēsturisko stilu formu attīstības pētniecību. Arhitektūras vēstures apraksti un vizuālie materiāli ļauj pētīta arī zudušo vai būtiski pārveidoto apbūvi. Šo vēstures avotu vērtība ir atkarīga no
tapšanas laika, precizitātes un informācijas apjoma – vai avots raksturo objekta stāvokli pilnībā vai daļēji.
Atsevišķos gadījumos arī fragmentārām ziņām var būt svarīga nozīme.
Pieejamo avotu apjoms un saturs ir atkarīgs no ēkas veida, no tā celšanas laika un vietas, kā arī no vēsturiskajiem apstākļiem, kas ietekmēja būvdokumentu saglabāšanos. Administratīvo un sabiedrisko ēku, kā
arī sakrālo celtņu būvvēsture parasti ir labāk dokumentēta.
Ja ēka ir pilnīgi vai daļēji iznīcināta vai arī laika gaitā radikāli pārbūvēta, tad dokumentālās liecības
kļūst par vienīgo tās vēstures izpētes avotu. Mūsdienās celtnes vēsturiskajai dokumentācijai pieskaita arī
ar to saistītās mutvārdu vēstures liecības, atmiņu pierakstus, kā arī presē un interneta vietnēs atrodamo informāciju. Iepazīstoties ar tiem būvnoteikumiem, kas regulēja celtniecības standartus un būvdarbu norisi
attiecīgajā laika periodā, ir iespējams noskaidrot ne tikai tos jautājumus, kas ir tieši saistīti ar konstrukcijas
problēmu risināšanu un noteiktu paņēmienu izmantošanu celtniecībā. Būvnoteikumu ieviešana parasti ir
saistīta ar pārvaldes iestāžu rūpēm par apbūves aizsardzību pret ugunsnelaimēm un dzīves apstākļu uzlabošanu pilsētās, tātad būvnoteikumiem vienmēr ir ne tikai inženiertehnisks, bet arī sociāls pamatojums.
Preses publikācijas ir galvenais informācijas avots par laikabiedru attieksmi pret arhitektūru, kaut arī
jāņem vērā, ka preses izdevumu tematika ir izteikti selektīva, tie pievēršas aktuālākajiem un komerciāli
veiksmīgākajiem projektiem, vai arī izcilākajām vēsturiskajām celtnēm. Prese raksta par sava laika arhitekta darba nozīmīgajiem jautājumiem, arī par jaunākajām būvtehnoloģijām un materiāliem. Avīzes diezgan
regulāri komentē dažāda mēroga būvniecības projektus, to izmaksas, mākslinieciskās īpatnības, tāpat kā

Kuldīgas skats. 20. gs. 30. gadi.



Ventspils skats. 20. gs. 30. gadi.
jaunu ēku parādīšanos. Kopš 19.gs. laikrakstos ir lasāmi sludinājumi par nekustamā īpašuma tirdzniecību,
kas parāda ekonomisko konjunktūru un var sniegt ziņas arī par ēku plānojumu, struktūru, datējumu un
izskatu.
Izmantojot kopš 18.gs. Latvijā sastopamos ainavu gleznojumus un gravīras, kas attēlo pilsdrupas, pilsētu
panorāmas, ielu un laukumu skatus, lauku ainavas, kas attēlo muižu centrus, baznīcas un lauku sētas, jāņem
vērā, ka attēlos var būt būtiskas apbūves mēroga un perspektīvas izmaiņas, ko noteica mākslas darba kompozīcija un attiecīgā laika estētiskie priekšstati.
Pilsētu apbūves vēsturei īpaši svarīgas ir vēsturiskās kartes, ko izmanto atsevišķu ēku lokalizācijai un
kāda kvartāla vai rajona attīstības rekonstruēšanai laikā un telpā. Kartogrāfisko materiālu parasti izmanto
kopā ar rakstītajiem vēstures avotiem, attēliem un arheoloģijas datiem.
Fotogrāfiju pieņemts uzskatīt par dokumentālu vēstures avotu, taču arhitektūrā tāda ir tikai apzināšanas
un fotofiksācijas mērķiem izgatavotās fotogrāfijas. Arhitektūras fotogrāfija ir arī mākslas darbs, kas maina
attieksmi pret fotografējamo objektu, īpaši izceļot namu fasādes, to virsmas faktūru un dekoratīvos elementus. Arhitektūras fotogrāfijas estētiskā nozīme ir cēlonis tam, kādēļ šādos attēlos parasti netiek iekļauti
cilvēki, jo tie “sabojātu” ēkas fasādes kompozīciju, lai gan tieši cilvēku klātbūtne attēlā dod samērā skaidru
telpas mēroga izjūtu.
Fotogrāfija nostiprināja sabiedrībā priekšstatu par arhitektūru kā estētisku parādību, stilu kā tās galveno
saturu. Vienlaikus 19.-20.gs. foto tehnika ļāva fiksēt celtnes dažādās attīstības stadijās, ievērojami papildinot vizuālo materiālu klāstu un uzlabojot to operativitāti. Vairums fotogrāfu fiksē tikai ēkas galveno fasādi,
tādēļ, lai iegūtu iespējami pilnīgu informāciju par ēku kā izpētes objektu, tās struktūru un izmantošanas
veidu, foto materiāli (ieskaitot ielas skatus un interjera attēlus) jāpapildina ar celtnes plānu, uzmērījumu un
aprakstu sniegto informāciju. Tādēļ fotogrāfijas kā avotu var pilnvērtīgi izmantot tikai kopā ar ēku plāniem
un projekta zīmējumiem.
Tāpat kā citi komunikācijas līdzekļi, fotogrāfijas var sniegt dokumentālu informāciju arhitektūras pētniecībai, taču to ir iespējams dažādi interpretēt. Šeit ir jāņem vērā tas, ka profesionāla fotogrāfa rokās attēls
var iegūt tādas mākslinieciskās īpatnības, kas atspoguļo laikmeta modes tendences, nevis dokumentālo
realitāti, piemēram, dažās 20.gs. sākuma kolorētajās fotogrāfijās Valmieras Valsts ģimnāzijas ēkas sienas


un jumts attēloti dažādās krāsās. Tādējādi foto attēla kā vēstures avota dokumentalitāti ietekmē fotografēšanas mērķis, tajā skaitā arī vēlēšanās izveidot un saglabāt noteiktu ēkas tēlu un ar to saistīto emocionālo
nokrāsu. Foto attēli ir mūsdienās visbiežāk pieejamie vizuālās informācijas avoti ar divējādu nozīmi: tie
atspoguļo arhitektūras attīstības procesus un vienlaikus veido sabiedrības priekšstatus par arhitektūru.
Kontroljautājumi arhitektūras pieminekļu vēstures izpētei:
1. Kāds ir ēkas datējums?
2. Kas bija ēkas celtniecības darbu patrons vai pasūtītājs?
3. Kāds bija ēkas celtniecības mērķis?
4. Kas bija arhitekts un/vai būvdarbu vadītājs?
5. Kādas bija ēkas celtniecības, lietošanas un remonta darbu izmaksas?
6. Kāda ir ēkas sākotnējā funkcija?
7. Kādas ēkas daļas ir oriģinālas un kādas ir tikušas izmainītas?
8. Kādi celtniecības paņēmieni un būvmateriāli ir izmantoti?
9. Kāda bija ēkas arhitektoniskā formu un stils, un kāda bija to nozīme?
10. Kāds ir ēkas novietojums: vai tās atrašanās vietas un tuvākās apkārtnes stāvoklis ir mainījies?
11. Kāda bija laikabiedru attieksme pret ēku tās celtniecības laikā? Kāda ir bijusi vēlākā sabiedrības
attieksme pret to?
12. Kāds bija ēkas celtniecības sociālais, kultūras, tehnoloģiskais, ekonomiskais un politiskais konteksts?
Mēģinot iegūt atbildes uz minētajiem kontroljautājumiem, jārīkojas metodiski un kritiski, vienmēr jāpārbauda pieejamā informācija, salīdzinot dažādus vēstures avotus. Piemēram, mutvārdu stāstījumi var
būt neprecīzi un cilvēka atmiņa – nepastāvīga un svārstīga, tādēļ vienmēr, kur tas ir iespējams, jāizmanto
papildu informācijas avoti. Ir svarīgi pierakstīt visus pētījumā izmantotos avotus, tāpat kā fiksēt arī negatīvos meklējumu rezultātus. Diezgan bieži tādi izziņas materiāli, kas pirmajā brīdī šķiet nenozīmīgi, var
kļūt izšķiroši svarīgi vēlāk, tādēļ pētījuma gaitā izdarītās piezīmes ļauj tos vieglāk atrast tad, kad tas ir
nepieciešams. Pats galvenais ir precīzi saglabāt visu pētījuma gaitā iegūto informāciju, jo uz tās balstīsies
turpmākie secinājumi.
Datējumam ir ārkārtīgi būtiska loma ikvienā pētījumā, jo tēmas hronoloģija lielā mērā noteiks visu pētījuma ievirzi un ietekmēs to, kāda veida dokumenti tiks izmantoti, pētot celtnes vēsturisko un materiālo
kontekstu. Sarežģījumi vēsturisko celtņu datēšanā rodas tad, ja ēkas laika gaitā ir pārveidotas vai arī to celtniecība noritēja ilgstoši, kā daudzām viduslaiku katedrālēm. Dokumentu izmantošanas lomu ēku datēšanā
samazina iespējamās satura kļūdas un tā ir atkarīga no rakstītajos vēstures avotos saglabātās informācijas
vērtības. Tātad arī šajā gadījumā nav vienas pareizās metodes celtnes datējuma noskaidrošanai, un nekādi
dokumenti šādu metodi nepiedāvās. Piemēram, ēku projekti parasti ir datēti, taču tas vien nedod nekādu informāciju par to, kad tika uzsākti vai pabeigti būvdarbi. Tādēļ, uzsākot pētījumu, ir svarīgi mēģināt noteikt
ja ne precīzu, tad vismaz aptuvenu ēkas celtniecības darbu norises laiku. Ja attiecīgais gada skaitlis nav
redzams ēkas fasādē vai interjerā, tad pētījumā vispirms ir jāizmanto sekundārie vēstures avoti.
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Baiba Pazāne
[Latvijas Valsts vēstures arhīvs]

Vēstures avoti Latvijas Valsts vēstures arhīvā
1. Arhīvs – lielākā nepublicēto avotu krātuve
1.1. Arhīva darba specifika. Arhīvu sistēma Latvijā
Ar jēdzienu “arhīvs” saprot dokumentu krātuvi, kurā glabā, apstrādā un izsniedz ziņas uz šo dokumentu
pamata. Darbs arhīvā ir ļoti specifisks un ievērojami atšķiras no darba muzejos vai bibliotēkās. Pēc būtības
arhīvs glabā lielus dokumentu kompleksus, kuri kādreiz tur ir nodoti glabāšanā – tie ir apstrādāti un apvienoti fondos pēc tipveida principa vai iekļauti kolekcijās pēc kāda vienota principa.
Pirms pievērsties arhīva dokumentu izpētei, pētniekam ir svarīgi veikt sagatavošanās darbus, veikt t.s.
priekšizpēti. Pirmkārt, ir nepieciešams apzināt un iepazīties ar visiem jau publicētajiem materiāliem par interesējošo teritoriju, objektiem un cilvēkiem tajā u.tml. Šie publicētie materiāli arī dos norādes par to, kādi
avoti ir izmantoti, sagatavojot šīs publikācijas. Otrkārt, ir jāprecizē laika periods, par kuru ziņas ir meklējamas. Tādā veidā pētnieks noteiks kāda valstiskā veidojuma sastāvā konkrētā teritorija atradās attiecīgajā
vēstures periodā un kādā valodā varētu būt sastādīti lietvedības dokumenti. Treškārt, ir jāprecizē, kādas
ziņas vēl ir meklējamas – tas palīdzēs noteikt, kādos arhīva fondos, t.i., kādu iestāžu dokumentos šīs ziņas
varētu būt meklējamas. Un visbeidzot, ceturtkārt, priekš sevis apsvērt, vai pētnieka attiecīgās valodas un
paleogrāfijas zināšanas ir pietiekamas, lai spētu izlasīt un saprast attiecīgos arhīva dokumentus[1].
Kopš 2011. gada Latvijas Nacionālais arhīvs (turpmāk – LNA) ir uzskatāms par Latvijas bijušo valsts
arhīvu sistēmas iestāžu saistību un mantas pārņēmēju. LNA ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā[2]. LNA galvenās
funkcijas ir uzkrāt Latvijā un ārpus Latvijas radītus dokumentus ar arhīvisko vērtību; veikt dokumentu
izvērtēšanu, aprakstīšanu un uzziņu sistēmu veidošanu; pieņemt glabāšanā dokumentus ar arhīvisko vērtību, nodrošināt arhīva dokumentu pieejamību un izmantošanu, popularizēšanu un sabiedrības informēšanu,
izsniegt arhīva izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus, pildīt citas likumā noteiktās
funkcijas[3].
Pašlaik LNA sistēmā iekļaujas 15 arhīvi, kuriem pirms 2011. gada katram bija atsevišķas juridiskas
iestādes statuss:
1. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) – glabā dokumentus par laika posmu no 13. gadsimta līdz 1945. gadam;
2. Latvijas Valsts arhīvs – glabā dokumentus par laika posmu no 1940. gada līdz mūsdienām;
3. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs – glabā Latvijas vēsturei un kultūrai nozīmīgus valsts
varas pārvaldes institūciju un uzņēmumu elektroniskos, audiovizuālos, foto un skaņas dokumentus ar arhīvisku vērtību, kā arī privātpersonu veidotus dokumentus;
4. Personāla dokumentu valsts arhīvs – veic Rīgas un Jūrmalas pilsētu likvidēto, privatizēto, bankrotējušo valsts un pašvaldību iestāžu, likvidēto komercsabiedrību pastāvīgi glabājamo un personāla dokumentu
uzkrāšanu un saglabāšanu;
5. 11 Zonālie valsts arhīvi (Alūksnes, Cēsu, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Siguldas, Tukuma, Valmieras, Ventspils ZVA) – glabā padomju okupācijas režīma vietējo valsts un pašvaldību
institūciju, uzņēmumu un organizāciju dokumentus par laika posmu 1944.-1991. gads. Nozīmīga arhīvu
sastāvdaļa ir rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu fondi.
Lielākais un vecākais no Latvijas arhīviem ir LVVA. Tas ir arī viena no lielākajām dokumentu glabātuvēm Eiropā un glabā dažādu iestāžu dokumentus, kas kādreiz ir darbojušās ne tikai Latvijas, bet arī
visas Baltijas teritorijā laikā līdz 1945. gadam. Tas ir vienīgais arhīvs, kur var meklēt dokumentus par
dažādām iestādēm, kas kādreiz ir darbojušās minētajā teritorijā. Un tā ir vienīgā iestāde, kas izsniedz
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izziņas, pamatojoties uz šiem dokumentiem. Tāpēc praktiski visus arhīvā glabātos dokumentus var izmantot novadpētniecības darbā. Vienīgi ir svarīgi atcerēties, ka pašam pētniekam ir jāsaprot, ko viņš grib atrast,
jāspēj pareizi atlasīt dokumentus, izvērtēt tos un izmantot tālāk. Dokumenti par kādu konkrētu jautājumu
var glabāties dažādu iestāžu fondos – lai strādātu arhīvā, ir jāzina, kur tos meklēt.

1.2. LVVA: mērķis, uzdevumi, glabājamie dokumenti, to pieejamība
LVVA ir LNA struktūrvienība, kas glabā vairāk kā sešus miljonus dokumentāro liecību par vēsturiskajiem notikumiem, politiskajiem procesiem, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi Latvijas teritorijā laika
posmā no 1220. līdz 1945. gadam. LVVA ir vecākais no LNA sistēmas arhīviem un savās glabātuvēs glabā
senākos dokumentus – sākot ar Rīgas maģistrāta iekšējo arhīvu, kurā glabājas vissenākie pergamenti, tajā
skaitā vissenākais dokuments no 1220. gada par Sv. Jura hospitāļa Rīgā dibināšanu, muižu un dvēseļu
revīziju materiāliem, baznīcu dokumentiem, beidzot ar arhīvā glabātajiem jaunākajiem dokumentiem no
Latvijas Republikas un vācu okupācijas laika. Arhīva 6302 fondos kopā glabājas 6 378 685 lietas[4].
Lai šo dokumentāro mantojumu nodotu nākamajām paaudzēm, arhīvs rūpējas par krājumu saglabāšanu
un tā preventīvo aizsardzību, vienlaikus nodrošinot dokumentu pieejamību un sekmējot to popularizāciju.
LVVA krājums laika gaitā tika nemitīgi papildināts, sākot jau ar tā izveides brīdi 1919. gada 1. septembrī, kad tas tika nodēvēts par Valsts vēsturisko arhīvu. Tomēr dažādos vēstures notikumu pavērsienos
Latvijas arhīvs ir ļoti cietis. Daudzi dokumenti sadega, daudzi gājuši bojā glabāšanai nepiemēroto apstākļu
dēļ, daudzi no tiem tika izvesti ārpus Latvijas teritorijas. Dažu muižu dokumenti, virkne baznīcu grāmatu
un pagastu valžu arhīvi ļoti cieta 1905.–1906. gada notikumos. Pirmā pasaules kara laikā liela daļa no
arhīva dokumentiem tika evakuēti uz kara neskartām vietām. Tā 1919. gadā no Jelgavas uz Vāciju tika izvests Kurzemes zemes arhīvs. Pēc 1920. gada 11. augusta Latvijas un Krievijas miera līguma noslēgšanas
laika posmā no 1922. līdz 1933. gadam notika arhīvu reevakuācija no Padomju Savienības teritorijas. Līdz
1933. gadam arhīvam izdevās saņemt atpakaļ Pirmā pasaules kara laikā izvestos (evakuētos) dokumentus
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(Latgales notariālās grāmatas, Kurzemes un Latgales katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku draudžu baznīcu
grāmatas, Jelgavas apgabaltiesas, Jaunjelgavas-Ilūkstes un Tukuma-Talsu miertiesnešu sapulces, Vidzemes guberņas Zemnieku lietu komisijas, Rīgas mācību apgabala kuratora un skolu arhīvus un Kurzemes
hercogu arhīvu), kā arī no Vitebskas guberņas iestāžu arhīviem atguva tos dokumentus, kas attiecās uz
Latvijas teritorijā ietilpstošajiem Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķiem. Pirmā un Otrā pasaules karu
laikā ļoti cieta arī skolu un pagastu dokumenti, liela daļa no tiem tika evakuēti un pazuduši vai neatgriezti
atpakaļ. Tostarp par zudušiem jāuzskata liela daļa Kurzemes hercogu arhīva, Kurzemes galma virstiesas un
Vidzemes galma tiesas fondi, Vidzemes guberņas pārvaldes dokumenti u.c. Šo iemeslu dēļ arhīvā neglabājas virkne ļoti vērtīgu fondu, bet esošie tikai daļēji atspoguļo daudzšķautnaino Latvijas vēsturi, īpaši tas
sakāms par 13.-17. gadsimta dokumentiem. Tie daži iestāžu arhīvi, kas kara laikā palika uz vietas, daudz
cieta: dažus iznīcināja pavisam, daži gāja zudumā pa daļai, tikai nedaudzi palika neskarti.
Viens no LVVA pamatuzdevumiem ir dokumentu pieejamības nodrošināšana. Arhīva dokumenti ir
pieejami jebkuram interesentam. LVVA strādā Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļa, kura
ietver arī arhīva lasītavas. Lasītavas nodrošina fiziskām un juridiskām personām tiešu pieeju arhīva dokumentiem un pētniecības darba iespējas. Lai izmantotu arhīva lasītavas pakalpojumus, ir nepieciešams
saņemt caurlaidi, pirms tam iesniedzot iesniegumu atļaujai iepazīties ar arhīva dokumentiem lasītavā. Caurlaidi darbam izsniedz uz vienu gadu. Lasītavā pētniekiem ir pieejama arhīva uzziņu sistēma – apraksti,
uzskaites saraksti, elektroniskie reģistri un datubāzes, arhīva fondu rokasgrāmatas, ceļveži, rādītāji, arhīva
fondu vēsturiskās izziņas, aprakstītie un uzskaitītie arhīva dokumenti vai to izmantošanas kopijas u.c., kā
arī iespēja saņemt lasītavas darbinieku konsultācijas par arhīva dokumentiem un uzziņu sistēmu, informācijas meklēšanu, izmantošanu, pieejamību un arhīva pakalpojumiem. Tāpat lasītājiem ir iespējams pasūtīt un
saņemt dokumentu kopijas, kas gan ir maksas pakalpojums. Darba kārtību lasītavā, lasītāja tiesības un pienākumus nosaka “Dokumentu izmantošanas kārtība Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās”. Vēl ir jāņem vērā,
ka dokumentus lasītājiem izsniedz trešajā darba dienā pēc pasūtījuma iesniegšanas. Vienā dienā lasītājam
izsniedz ne vairāk kā 10 lietas (1000 lapas) un ne vairāk kā 20 personu lietas, pases, kartes, plānus (1000
lapas). Lietas tiek izsniegtas izmantošanai uz laiku līdz vienam mēnesim. Lietošanas termiņu var pagarināt,
iepriekš par to brīdinot lasītavas darbiniekus.

1.3. Arhīva darba pamatprincipi
Arhīvs dokumentus sistematizē lielās grupās – arhīva fondos. Arhīva fonds ir savu eksistenci beigušo
institūciju, iestāžu, uzņēmumu, organizāciju darbības laikā uzkrāto un radīto dokumentu kompleksi, arī privātpersonu – zinātnieku, politiķu, mākslinieku u.c. atstātie dokumenti, kas nodoti arhīvā. Katrs viens šāds
komplekss veido arhīva fondu. Katram fondam ir savs nosaukums un numurs. Fonda nosaukums var pilnībā
vai daļēji atbilst pastāvējušās institūcijas nosaukumam (piemēram, Ķieģeļu pagasta valde). Ja vienveidīgu
institūciju atstātais dokumentārais mantojums bijis niecīgs, tad tas var būt apvienots vienā fondā, piemēram, Latvijas palīdzības un labdarības biedrības. Ja kādas institūcijas atstātais dokumentārais mantojums
ir bijis ļoti apjomīgs, tad arī tās atsevišķas struktūrvienības var veidot atsevišķus fondus, piemēram,
– 1313. fonds Ārlietu ministrija,
– 2570. fonds Ārlietu ministrijas Administratīvais departaments un Līgumu departaments,
– 2574. fonds Ārlietu ministrijas Politiskais departaments.
Atsevišķi ir izdalāmi privātpersonu fondi, piemēram, Viktors Mīlenbahs, higiēnists, dabaszinātnieks vai
Klāvs Lorencs, politisks un sabiedrisks darbinieks. Atsevišķus fondus veido arhīva kolekcijas, kurās dokumenti apvienoti pēc kādas vienas pazīmes, piemēram, Pergamenta un papīra dokumenti, Karšu un plānu
kolekcija vai Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatas.
Katra fonda dokumentiem sastādīts (-i) apraksts (-i) – dokumentu (lietu) saraksts. Katram fondam ir
vismaz viens apraksts. Fondi, kuros glabājas liels lietu skaits, parasti ir sīkāk iedalīti vairākos aprakstos.
Piemēram, 1679. fondā Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departaments ir 218 apraksti. Atsevišķi
apraksti var būt izveidoti arī fonda dokumentu grupām, kas saņemtas vēlāk.
Aprakstu ietvari ir t.s. lietas. Katrai lietai vai lietu grupai ir savs virsraksts. Katra fonda katrs apraksts
ir lietu saraksts papīra formātā, kam atsevišķos gadījumos ir īss priekšvārds par fondraža un fonda vēsturi,
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dokumentu sastāvu un saturu, hronoloģiskajām robežām, lietu sistematizācijas principiem. Lietas aprakstos
var būt sistematizētas loģiskā secībā, pēc hronoloģijas, tematiski vai pēc alfabēta.
Ar LVVA fondu sarakstu ir iespējams iepazīties internetā – www.arhivi.gov.lv sadaļas Datu bāzes –
Centrālais fondu reģistrs.
Lai arhīva lasītavā saņemtu pētnieku interesējošu lietu, vispirms nepieciešams noskaidrot fondu, kādā
tā varētu glabāties, tad pasūtīt lietu aprakstu un pārliecināties, vai tajā ierakstīta attiecīga lieta. Pēc tam tiek
aizpildīta lietu izsniegšanas veidlapa, kurā jānorāda pētnieka uzvārds, fonda numurs, apraksta numurs un
lietas numurs.
Tātad, lai atrastu konkrētu lietu, ir nepieciešams zināt:
1) fonda numuru;
2) apraksta numuru;
3) lietas numuru, kas šifra veidā ir arī uz attiecīgās lietas vāka.
Nākamā problēma, no kuras nevar izvairīties, strādājot ar arhīva dokumentiem, ir dokumentu valoda
un ieraksti dokumentos. Pārsvarā dokumenti ir sastādīti vācu, krievu, poļu, zviedru un latīņu valodā. Līdz
1918. gadam latviešu valoda dokumentos tika lietota samērā reti. Atšķirīgs valodu lietojums bija arī Latvijas novadu teritorijās pastāvējušo institūciju atstātajos dokumentos. Tā Kurzemē dominējošā bija vācu
valoda, pēc pievienošanas Krievijas impērijai – krievu valoda, bet muižniecības un evaņģēliski luterisko
draudžu (līdz 1892. gadam) dokumentos saglabāta vācu valoda. Pagastu valžu un atsevišķu draudžu dažos
dokumentos tika lietota arī latviešu valoda.
Arī Vidzemē dominējošā bija vācu valoda, 17. gadsimta dokumentos – zviedru valoda, pēc Ziemeļu kara
– krievu valoda. Muižniecības un evaņģēliski luterisko draudžu (līdz 1892. gadam) dokumentos saglabāta
vācu valoda. Pagastu valžu un atsevišķu draudžu dažos dokumentos tāpat lietota arī latviešu valoda.
Savukart Latgalē dokumenti pārsvarā tika sastādīti krievu un poļu valodā. Romas katoļu draudžu reģistros līdz 19. gadsimta 40. gadiem lietota arī latīņu valoda.
Jāņem vērā, ka teksti vācu un latviešu valodā rakstīti gotiskā šrifta rokrakstā. Šo burtu paraugi atrodami
jau minētajā LNA mājas lapā www.arhivi.gov.lv sadaļā Datu bāzes un izvēloties Raduraksti. Radurakstu
sadaļā Jaunumi atrodama norāde Gotiskie burti chortiza.heimat.eu/Film/Gotisch.htm.
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Būtiski, ka 20. gadsimta 20. gados latviešu valodā ievēroja vācu valodas ortogrāfiju, piemēram, “š”
tika rakstīts kā “sch”, “S” apzīmēja gan mūsdienu “S”, gan “Z”. Līdz ar to pagrūti atšķirt, vai uzvārds bijis
“Sīle” vai “Zīle” (galotne parasti netika lietota). Ja burtam “S” pie kājas bija pārvilkta svītra, tad tas bija
lasāms kā “S”, savukārt “Z” apzīmēja “C” (“Zinis” patiesībā lasāms kā “Cinis”) utt. Taču, ņemot vērā, ka
daudzi rakstītāji izglītību bija ieguvuši krievu valodā, viņi mēdza jaukt krievu un latīņu (gotiskos) burtus.
Īstu haosu ienesa pāreja uz latīņu burtiem, kad dokumenta sastādītājs varēja vienā vārdā vai uzvārdā pielietot visu trīs alfabētu burtus.
Ieraksti arhīva dokumentos pārsvarā ir rokrakstā, atbilstoši attiecīgā laika ortogrāfijai un likumdošanā
noteiktajai valsts valodai.
Lai atrastu nepieciešamos dokumentus, sastādot pētījumu par konkrētu apdzīvoto vietu, svarīgi ir ņemt
vērā trīs svarīgus atbalsta punktus – vieta (teritorija, par kuru tiek veikts pētījums, raksturojums), objekti,
kas atrodas pētāmajā teritorijā (iestādes, organizācijas, uzņēmumi un firmas u.c., kas raksturo apdzīvotās
vietas saimniecisko, sabiedrisko un kultūras dzīvi) un cilvēki, apskatāmās vietas iedzīvotāji kā katra vēsturiskā pētījuma neatņemama sastāvdaļa (statistika, kustība, izglītības līmenis, kultūra un sabiedriskā dzīve
u.t.t.). Praktiski jebkuru arhīvā atrodamo dokumentu var izmantot pētniecības darbā. Svarīgi ir tikai saprast
šo dokumentu nozīmi un derīguma pakāpi. Tāpēc ir vērts izdalīt svarīgākās nepublicēto vēstures avotu grupas, kas atvieglos darbu tā sākuma posmā. Par to turpinājumā nākošajā sadaļā.

2. Novadpētniecības galvenie atslēgas vārdi: vieta, objekti, cilvēki
2.1. Vieta
Novadpētnieku galvenais interesējošais aspekts ir konkrētā izpētes vieta – pilsēta, miests, pagasts; ģeogrāfiski, vēsturiski vai arhitektūras objekti attiecīgajā teritorijā, iestādes, uzņēmumi, institūcijas, un visbeidzot cilvēki un to darbība šajā teritorijā konkrētā laika posmā.
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Katras teritorijas pētniecība sākas ar konkrētās vietas apzināšanu un izpēti. Uzsākot darbu novadpētniecības jomā, jau iepriekš vajadzētu noskaidrot, kāds bijis un kā mainījies konkrētās vietas nosaukums
dažādos vēsturiskos periodos, mainoties administratīvi teritoriālajām robežām. Tāpat vajadzētu padomāt,
ar kādiem jautājumiem mūsdienās nodarbojas pašvaldības, jo līdzīgus jautājumus pašvaldības ir risinājušas
visos laikos. Tāpēc, lai noskaidrotu, kā un vai attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldība ir pildījusi savas
funkcijas, kādus specifiskus pasākumus veikusi konkrētos vēsturiskos apstākļos, vajadzētu sākt ar attiecīgās pašvaldības fondu izpēti, piemēram, Valmieras pilsētas valde, Ķieģeļu pagasta valde.
Ir svarīgi vienlaikus izpētīt arī konkrētās apdzīvotās vietas attīstību, robežu maiņu dažādos laika periodos. Parasti darbs sākas, mēģinot konstatēt laiku, kad vieta ir pirmo reizi minēta rakstītajos dokumentos un
atzīmēta vēsturiskajās kartēs. Turpinājumā tiek noteiktas iespējamās robežu maiņas un to iemesli dažādos
vēsturiskajos laika periodos. Protams, paša pētnieka ziņā ir izplānot sev ērtāko pētniecības gaitu. Praktiski
šo darba fāzi var uzsākt dažādi. Pirmajā variantā var sākt ar lokālas vietas, t.i., konkrētu māju izpēti, tālāk
turpinot ar miestu, pagasta, apriņķa, guberņas (atkarībā no tā, par kādu vietu un laika posmu iet runa) vēsturiskās attīstības aprakstu. Otrajā variantā darbu var sākt ar vispārīgu konkrētās apdzīvotās vietas vēsturisko
notikumu apskatu, sākot ar novadu, hercogisti, guberņu u.tml., turpinot ar apriņķi, rajonu, pagastu, ciemu
u.t.t. Tādā veidā tiek sasaistīta “lielā vēsture” ar parasto ikdienas dzīvi vienā konkrētā lauku saimniecībā,
apdzīvotajā vietā, ciemā un pagastā.
Ieskatu teritoriālajā plānojuma izmaiņās un attīstībā var meklēt dažādos fondos, kuri pārsvarā saistīti ar
muižām, guberņām un arī dažādiem būvniecības darbiem. Pati lielākā apjoma ziņā karšu kolekcija arhīvā,
sadalīta 12 aprakstos, ir Karšu un plānu kolekcija. Tajā glabājas vērtīgi uz Latvijas teritoriju attiecināmi
dažādi kartogrāfiskie dokumenti: fiziski-ģeogrāfiskās un ģeoloģiskās kartes, reljefa un orogrāfijas kartes,
dabas resursu kartes, hidrauliskās un jūras kartes. Ievērojamu daļu veido arī Latvijas teritorijas administratīvās kartes: Livonijas, Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas un Vitebskas guberņu kartes, kā arī satiksmes ceļu
kartes, ekonomiskās, statistiskās un militārās kartes, pilsētu, apdzīvoto vietu, muižu, lauku saimniecību
plāni.
Vēl jāizdala tāds fonds kā Vidzemes muižu plāni, kartes un apraksti, kurā galvenokārt glabājas

Ķieģeļu muižas centrs un tās tuvākā apkārtne. Fragments no Ķieģeļu muižas 1858.–1861. gada kartes.
LVVA, 1679. f., 194. apr., 268. lieta.
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Vidzemes muižu redukcijas dokumenti, kuras veica zviedru varas pārstāvji. Kartes sastādīja mērnieki.
Tajās attēlotas muižas, lauku saimniecības, dzirnavas, kalēju darbnīcas, otrās un trešās kategorijas ceļi.
Nākamais svarīgais fonds ir Rīgas pilsētas patrimoniālapgabala topogrāfiskās kartes un plāni. Tajā lielu
daļu veido Rīgas pilsētas maģistrāta zemes īpašumu kartes un plāni, kā arī muižu, apdzīvoto vietu un lauku
saimniecību kartes un plāni.
Uz neatkarīgās Latvijas laiku (1920.-1940.) attiecas fonds Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departaments. Tajā ir iespējams atrast ne tikai plašāku apvidu teritoriālā iedalījumu, bet arī mazāku vienību
(atsevišķu lauku saimniecību) plānojumu. Arhīva karšu hronoloģiskās robežas aptver gandrīz piecus gadsimtus no 16. gadsimta līdz pat 20. gadsimta 40. gadiem. Pašas senākās kartes, kas attiecas uz Vidzemes un
Kurzemes teritoriju un glabājas LVVA, attiecas uz 16. gadsimta beigām.
Apdzīvotās vietas teritoriālās izmaiņas bija cieši saistītas ar pārvaldes sistēmas iedibināšanos un maiņu.
Praktiski katrā pilsētā un pagastā ir bijusi viena vai vairākas skolas, kāda baznīca, draudze, zemākās tiesu
institūcijas, biedrības utt. Jārēķinās, ka baznīcu (draudžu), skolu nosaukumi var atšķirties no attiecīgā pagasta vai pilsētas nosaukuma. Piemēram, Ežu pareizticīgo baznīca atrodas Skujenes pagastā.
Var gadīties, ka atsevišķu sīkāku institūciju un uzņēmumu dokumenti nav saglabājušies. Tādā gadījumā
ziņas iespējams meklēt tādu iestāžu fondos, kam konkrētā iestāde vai uzņēmums bijis tieši pakļauts un
kam ir sniedzis atskaites. To noteikt ir ļoti sarežģīti, jo laika gaitā ir mainījusies ne tikai pakļautība, bet
mainījušies arī uzraudzības iestāžu nosaukumi. Piemēram, ziņas par evaņģēliski luteriskajām baznīcām un
draudzēm, to mācītājiem Vidzemē līdz 1922. gadam var meklēt fondā Vidzemes konsistorija.
Līdz pievienošanai Krievijas impērijas teritorijai, Vidzeme, Kurzeme un Latgale gāja savu – atšķirīgu
attīstības ceļu. Tāpēc pārvaldes sistēma līdz šim laikam katrā novadā atšķīrās. 18. gadsimta gaitā (Vidzeme
– 1721. gadā, Latgale – 1772. gadā, Kurzeme – 1795. gadā) visa Latvijas teritorija tika iekļauta Krievijas
impērijas sastāvā, izveidojot trīs guberņas: Vidzemes guberņu, Kurzemes guberņu un Vitebskas guberņu.
Katrā no tām tika izveidota un darbojās atsevišķa pārvaldes sistēma, kas centrlizēti darbojās arī pārējā Krievijas impērijas teritorijā.
Vidzemē ar vietējās pārvaldes jautājumiem saistītos dokumentus, kas bija vienlīdz svarīgi un aktuāli
vietējiem iedzīvotājiem, par laika posmu gan pirms nonākšanas Krievijas impērijas sastāvā, gan laikā pēc
tās jāmeklē dažādos fondos, kas ietver dokumentus par Vidzemes ģenerālgubernatora kancelejas darbību,
guberņas valdes un atsevišķu apriņķu policijas pārvalžu darbību, piemēram, Vidzemes /zviedru/ ģenerālgubernatora kanceleja, Vidzemes guberņas Ekonomiskā pārvalde, Vidzemes guberņas valde, Vidzemes guberņas Žandarmērijas pārvalde, Rīgas pilsētas Policijas pārvalde, Rīgas apriņķa Policijas pārvalde, Cēsu
apriņķa Policijas pārvalde, Valmieras apriņķa Policijas pārvalde, Valkas apriņķa Policijas pārvalde u.c.
Kurzeme līdz 18. gadsimtam gāja atšķirīgāku attīstības ceļu nekā Vidzeme vai Latgale. Šeit ir izdalāmi
tādi fondi kā, piemēram, Kurzemes hercogu arhīvs; atsevišķu pilsētu virspilskunga tiesu dokumenti. Par
laika periodu pēc 1795. gada ir aktuāli tādi fondi kā Kurzemes guberņas valde, Kurzemes gubernatora kanceleja, atsevišķu pilsētu un apriņķu policijas pārvalžu dokumenti u.c.
Arī Latgales attīstība atšķīrās no Kurzemes un Vidzemes. Aktuāli ir tas, ka ļoti ievērojams daudzums
dokumentu, kas attiecas uz Latgales teritoriju, ir gājuši bojā abu pasaules karu gados. Tā no gandrīz 160
pirmskara laika pārvaldītajiem fondiem pēc Pirmā pasaules kara fragmentāri saglabājās tikai materiāli no
40 arhīviem[5]. Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka Latgale bija Vitebskas guberņas sastāvdaļa un centrālo
guberņas iestāžu dokumenti glabājās Vitebskā. Dokumenti par Latgales vēsturi meklējami arī Baltkrievijas
arhīvos. Par Latgali svarīgākie atzīmējamie fondi ir: Vitebskas guberņas valde, Vitebskas guberņas latviešu
apriņķu policijas un žandarmērijas iestāžu dokumenti, Vitebskas guberņas Zemnieku lietu komisija. Latgalei bija raksturīgi tas, ka visa vietējā vara tika koncentrēta kara apriņķa priekšnieku rokās. To pārziņā bija
kara un policijas iestādes, armija, dzīvokļu pārdales jautājumi apriņķos (Daugavpils kara apriņķa priekšnieka pārvalde – 1866.–1920.).
Arhīvā ir visai plašs pagastu valžu un pagastu tiesu arhīva fondu skaits. Praktiski katram Latvijas pagastam eksistē savs atsevišķi izveidots fonds vai pat fondi, izņemto dažus pagastus, kuriem šie dokumenti
ir saglabājušies ļoti fragmentāri. Meklējot šos dokumentus, jāņem vērā gan pagasta vecais nosaukums, gan
jaunais. Ir gadījumi, kad dažiem pagastiem var būt izveidoti atsevišķi fondi, vadoties gan pēc vecā, gan jaunā pagasta nosaukuma. Tā piemēram, arhīvā ir meklējams fonds Paltmales pagasta valde, kura nosaukums
veidots pēc Līgatnes pagasta vecā nosaukuma Paltmale. Bet uz Vaives pagastu (bij. Veismaņu pagasts)
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Kāda dažādu preču veikala iekšskats. 20. gs. 20.–30. gadi.
Cēsu apriņķī attiecas divi fondi: Vaives pagasta valde un Veismaņu pagasta valde. Arhīvā ir izveidots arī
viens kopējs fonds Latvijas pagastu valdes, kurā arī var atrast atsevišķu pagastu valžu dokumentus. Tas
pats attiecināms arī uz pagasta tiesu fondiem. Kopā arhīvā glabājas 678 pagasta valžu fondi un 418 pagasta
tiesu fondi.

2.2. Objekti
Katrā mazajā apdzīvotajā vietā vēsturiski ir darbojušies kādi lielāki vai mazāki uzņēmumi, firmas, veikali u.tml., atradušies un/vai joprojām atrodas kultūras pieminekļi, ar svarīgiem vēsturiskajiem notikumiem
saistītas vietas, ir apskatāmi nozīmīgi dabas objekti u.tml. Tie visi kopā raksturo vietu, par kuru paredzēts
pētījums. Tie var būt ļoti nozīmīgi faktori konkrētās vietas attīstības procesā. Tā piemēram, Ķegums par
apdzīvotu vietu izveidojās tikai 1936. gadā līdz ar Ķeguma HES celtniecības darbu uzsākšanu. Šajā gadījumā objektam ir jāvelta visai ievērojama nozīme minētās apdzīvotās vietas pētniecībā. Tāpēc, uzsākot darbu,
katram pētniekam ir jānoskaidro, kādas iestādes, uzņēmumi, fabrikas, institūcijas un organizācijas, firmas
darbojušās attiecīgajā apdzīvotajā vietā. Kā palīgs šajā darbā var kalpot gan vietējo iedzīvotāju atmiņas,
gan arī vecie laikraksti.
Senākos laikos apdzīvoto vietu centrālās iestādes bija baznīcas. Šeit atkal ir jāņem vērā pētījamā vietas
vēsturiskās attīstības raksturs. Tā piemēram, Latgalē darbojas pārsvarā katoļu draudzes, retāk – pareizticīgo, evanģēliski luterisko un mozusticīgo draudzes, arī vecticībnieku draudzes, taču to dokumenti praktiski
nav saglabājušies; Vidzemē – evaņģēliski luteriskās un pareizticīgo draudzes; Kurzemē – evaņģēliski luteriskās, katoļu draudzes, retāk pareizticīgo un baptistu draudzes. Lielākajās pilsētās bija pārstāvētas visas
iepriekš minētās konfesijas, papildus tur vēl darbojās arī mozusticīgo draudzes.
Draudžu dzīve atspoguļojas fondos Vidzemes konsistorija, Vidzemes baznīcu vizitāciju protokoli, Kurzemes konsistorija (minētie fondi attiecas uz evaņģēliski luteriskajām draudzēm), Vidzemes Garīgā konsistorija (var atrast ziņas gan par baznīcu un klosteru celšanu, gan iepazīties ar garīdznieku atskaitēm par
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Mazsalacas tekstilfabrika. 20. gs. 20-30. gadi. Attēls no Valmieras muzeja krājuma, VNM 29.645.
draudžu ikdienas dzīvi, klēru, sadzīvi u.tml.). Ziņas par pareizticīgo baznīcu būvniecību var meklēt Vidzemes guberņas valdes Būvniecības nodaļa. Latgalē atsevišķu draudžu lietas meklējamas fondā Rīgas policijas pārvalde. Iepazīties ar atsevišķu draudžu baznīcu grāmatām (dzimušo, laulāto un mirušo reģistriem)
iespējams iepazīties internetā – www.lvva-raduraksti.lv sadaļā Saturs–Virtuālais arhīvs–Baznīcu grāmatas.
Atsevišķām draudzēm pastāv arī savi atsevišķi fondi, piemēram, Kārzdabas pareizticīgo baznīca.
Arhīva fondā Vidzemes guberņas valdes Būvniecības nodaļa ir atrodamas visdažādākās lietas par Latvijas teritorijā veiktajiem būvniecības darbiem Krievijas impērijas laikā. Tajā atrodamās lietas un plāni: par
tiesu namu, cietumu, pasta nodaļu, skolu, slimnīcu remontdarbiem Cēsīs, Valmierā un Rīgā, ielu, laukumu,
staciju apgaismošanu, tiltu pārbaudēm, baznīcu apskatēm, jaunbūvēm un remontdarbiem, dažādi ēku projekti u.c.
Lietas par dažādu ēku (gan uzņēmumu, gan fabriku, gan dažādu sabiedrisko organizāciju u.c.) būvniecību un apdzīvoto vietu labiekārtošanu Latvijas brīvvalsts laikā meklējamas galvenokārt attiecīgā apriņķa
būvinspektoru fondos. Būvinspektori darbojās Būvvaldes būvinspekcijā, kas, savukārt, atradās Iekšlietu
ministrijas pakļautībā. Viņi bija tie, kas atbildēja par visu Latvijas jaunceļamo un pārbūvējamo ēku inspekciju. Apriņķos būvniecību pārzināja apriņķu valdes, ēku projektus caurskatīja, apstiprināja centralizēti
Būvvaldes būvinspektori.
Būvvaldes būvinspekcijas funkcijas bija: projektu caurskatīšana; pārsūdzību caurskatīšana par pašvaldību iestāžu lēmumiem attiecībā uz tehniskiem jautājumiem; tehniski-policejiska virsuzraudzība par privāto
un pašvaldības civilbūvniecību; atsevišķu ēku apskatīšana, kuru projekti iesniegti Būvvaldes apstiprināšanai; pilsētu, miestu un apdzīvoto vietu apbūves plānu pārbaudīšana u.c.[6].
1929. gadā katrā apriņķī tika iedibināts apriņķu būvinspektora amats, kurš savā darbībā sadarbojās ar
vienu kopējo būvinspektoru Iekšlietu ministrijā. Apriņķu būvinspektoru kompetencē ietilpa: visu savā rajonā esošo biezi apdzīvoto vietu un atsevišķu pilsētu būvnoteikumu izstrādāšana; būvprojektu apstiprināšana un būvdarbu pārraudzība; pagasta valžu revīzijas attiecībā uz būvniecības likumu pildīšanu; likuma kārtošana par sagruvušo būvju nojaukšanu vai savešanu kārtībā u.c.[7]. Visi šāda veida dokumenti,
kas saistījās ar konkrētu būvniecības darbu veikšanu uz vietām, jāmeklē būvinspektoru fondos, piemēram, Ilūkstes apriņķa būvinspektors; Jēkabpils apriņķa būvinspektors; Rīgas apriņķa būvinspektors; Cēsu
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apriņķa būvinspektors, Madonas apriņķa būvinspektors u.c. Tāpat jāpiemin Iekšlietu ministrijas Būvniecības departamenta fonds, kurā atrodami dažādu ēku projekti un rasējumi 29 aprakstos.
Jāatzīmē, ka jebkuras izmaiņas, kas skāra valsts īpašumus, tika apstiprinātas attiecīgajā ministrijā. Tāpēc
ziņas par tiem jāmeklē katras ministrijas fondā. Tā piemēram, slimnīcas atradās zem Tautas labklājības
ministrijas Veselības departamenta, pasta nodaļas – zem Satiksmes ministrijas Pasta un telegrāfa departamenta.
Par uzņēmumu un fabriku darbību 19. gadsimtā Rīgas, Cēsu, Valmieras un Valkas apriņķos – Vidzemes
guberņas Vecākais fabriku inspektors un Vidzemes guberņas Rīgas pilsētas iecirkņu fabriku inspektori.
Pirmajā minētajā fondā var atrast ziņas gan par lielākajiem un populārākajiem uzņēmumiem, gan arī par
pavisam nelielām darbnīcām. Vecāko fabriku inspektoru iecēla Tirdzniecības un rūpniecības ministrs un
tas pakļāvās Vidzemes guberņas fabriku un rūpnīcu lietu valsts iestādei. Inspektora funkcijās ietilpa: noteikumu ievērošanas kontrole, risināt jautājumus, kas saistījās ar konfliktiem starp strādniekiem un viņu
darba devēju, atsevišķu fabriku iekšējo kārtības noteikumu apstiprināšana u.c. Fondā var atrast fabriku un
citu rūpniecības uzņēmumu sarakstus, tajos strādājošo strādnieku skaitu, saražoto produkciju un tās apjomu
gada griezumā, izmantotās mašīnas, atvērtās un slēgtās fabrikas, piedalīšanās izstādēs, sarakste u.c.[8]
Lielākajiem uzņēmumiem un fabrikām ir savi atsevišķi fondi, piemēram, Krievu-Baltijas vagonu fabriku akciju sabiedrība, Šokolādes un konfekšu ražojumu tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība
„Laima”, Liepājas kartona un papīra fabrika un daudzi citi. Kā jau minēts, pats galvenais darba sākumposmā ir noskaidrot, kādi uzņēmumi eksistējuši pētāmajā apvidū.
Fondu sarakstā nebūs iespējams atrast fondus par ģeogrāfiskiem objektiem, pilskalniem, atsevišķām
ēkām. Šādas ziņas var meklēt fondos, kuru fondraži saistīti zemes ierīcību, ģeoloģiju, būvniecību, nekustamu īpašumu reģistrāciju, uzskaiti, zinātnisko darbību u.c. Ziņas par kultūras un vēstures pieminekļiem
ir meklējamas fondā Pieminekļu valde. Ir fondi, kas radīti īpaši vienam kultūras un vēstures piemineklim,
kas ir saistīts ar kādu konkrētu, tieši šim mērķim dibinātu biedrību. Tādi ir, piemēram, Lielauces kaujas
pieminekļa celšanas biedrība, Biedrība „Jelgavas atbrīvošanas pieminekļa komiteja”, Brīvības pieminekļa komiteja. Jāatzīmē gan, ka šādu fondu nav daudz un tie saistās galvenokārt ar lieliem, valsts mēroga
objektiem.

2.3. Cilvēki
Ir tā saucamie iedzīvotāju uzskaites dokumenti. Starp tiem nozīmīgākie senākie arhīvā glabātie iedzīvotāju uzskaites dokumenti ir 18.-19. gadsimta muižu (dvēseļu) revīziju saraksti un tautas skaitīšanas materiāli.
Arhīvā ir 1782. (pirmā muižu revīzija Vidzemes guberņā, 4. revīzija Krievijas impērijas teritorijā), 1795.
(5. revīzija), 1811. (6. revīzija), 1816. (7. revīzija), 1834. (8. revīzija), 1850. (9. revīzija) un pēdējās, 10.
revīzijas, 1858. gada dokumenti (vispilnīgāk saglabājušies Vidzemes muižu revīziju materiāli. Latgales revīziju materiāli praktiski nav saglabājušies). Revīziju materiālos ir iespējams noskaidrot muižas īpašnieka
vārdu un uzvārdu, titulu, muižā ietilpstošo saimniecību skaitu un nosaukumus, muižai piederīgo iedzīvotāju
skaitu, ģimeņu sastāvu un tās locekļu vecumu uz revīzijas sastādīšanas laiku, atrast norādes uz iedzīvotāju
sociālo statusu (saimnieki, kalpi), iepriekšējo dzīves vietu, piederību noteiktai nodokļu maksātāju kategorijai vai pakļautību iesaukšanai rekrūšos. Revīziju starplaikos katru gadu uzskaitītas visas pienākušās un aizgājušās personas, norādot, kad, no kurienes/uz kurieni, uz kāda pamata persona pienākusi/aizgājusi, kāds
bijis tās ģimenes numurs un vecums iepriekšējā revīzijā. 4. un 5. revīzijā uzskaitīti arī dižciltīgie, maģistrātu
un pilsētu pārvalžu locekļi, skolotāji un baznīcas kalpotāji, kā arī mākslinieki un amatnieki. Vidzemes guberņas revīziju sarakstu papildinājumi – pārrakstīšanas un izmaiņu lapas – sastādītas līdz pat 1917. gadam,
bet Kurzemes – līdz 1912. gadam.
Muižu revīziju dokumentos uzskaitītas gan privātajās un kroņa muižās, gan tām piederošajās saimnieciskajās struktūrās (pusmuižās, zemnieku saimniecībās, krogos, dzirnavās u.c.), gan mācītājmuižās dzīvojošās
personas. 1811. gada revīzijā uzskaitīti tikai vīrieši, 1826. gadā Vidzemes zemnieki pirmoreiz reģistrēti
ar uzvārdiem. Kurzemes zemnieki ar uzvārdiem reģistrēti tikai 1834. gada revīzijā, bet dažās muižās tikai
1850. gadā.
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Nezināmu personu grupa. 20. gs. 20. gadi. Avots: zudusilatvija.lv.
Pieejami arī Vidzemes un Kurzemes pilsētu: Rīgas, Slokas, Valkas, Cēsu, Valmieras, Limbažu, Bauskas, Grobiņas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas, Piltenes, Tukuma un Ventspils revīziju saraksti un to papildinājumi.
Vidzemes pilsētu revīzijās iedzīvotāji uzskaitīti gan pēc dzīves vietas (pilsētu kvartāliem, priekšpilsētām
u.tml.), gan pēc piederības konkrētai nodokļu maksātāju kategorijai: strādnieki, pilsoņi, amatnieki, tirgotāji,
loči, stūrmaņi, karadienestam nepakļautās personas, mājkalpotāji, ebreji, zaldātu bērni, tirgotāji u.c. Šīs
kategorijas uzskaitītas vairākās apakškategorijās: strādnieki-raskoļņiki (vecticībnieki), strādnieki-pilsoņu
nodokļu maksātāji, pilsoņi-raskoļņiki, pilsoņi-kristītie ebreji u.tml.
Kurzemes pilsētu revīzijās iedzīvotāji lielākoties uzskaitīti pēc reliģiskās piederības – kristieši, ebreji,
bet šo divu grupu ietvaros vēl sīkākās nodokļu maksātāju kategorijās.
No Latgales revīziju dokumentiem saglabājušās tikai dažas lietas: viena lieta – Rēzeknes apriņķa 1772.
gada revīzijas saraksti, viena lieta – Ludzas apriņķa Ozupinas sādžas 1816. un 1834. gada, un Ozupinas
privātmuižas 1850. un 1858. gada revīzijas saraksti, sešas lietas – Ludzas un Daugavpils apriņķa 1858. gada
revīzijas saraksti[9].
Revīziju materiāli atrodami: Kurzemes revīziju saraksti, Vidzemes revīziju saraksti, Latgales revīziju
saraksti[10], kā arī Rīgas pilsētas nodokļu pārvalde, Kurzemes guberņas kamerālvalde, Vidzemes guberņas kamerālvalde, Vitebskas guberņas kamerālvalde. Ar Kurzemes, Vidzemes un Latgales muižu revīziju
dokumentiem ir iespējams iepazīties arī internetā – mājas lapā www.lvva-raduraksti.lv sadaļā Saturs–Virtuālais arhīvs–Dvēseļu revīzijas.
Pie iedzīvotāju uzskaites dokumentiem ir pieskaitāmi arī tautas skaitīšanu materiāli. Ir jāatzīmē trīs
– 1897., 1935. un 1941. gada tautas skaitīšanas. Šajos dokumentos var atrast ziņas ne tikai par atsevišķu
māju iedzīvotājiem un viņu nodarbošanos, bet arī iestādēm, kas darbojušās konkrētajos pagastos, piemēram, skolām – audzēkņu skaits, vecums, skolotāji, slimnīcas ar tur strādājošā personāla sarakstiem un slimo
reģistriem, citumi ar apcietināto uzskatījumu u.tml. Tāpat ir pieejamas konkrētajā pagastā esošo īpašumu
lapas par 1929., 1939., 1942. gadu, kuras atspoguļo konkrētu saimniecību lielumu, kādus kultūraugus audzēja, kādus mājlopus turēja u.tml.
Pirmā Viskrievijas tautas skaitīšana notika 1897. gada 28. janvārī. Arhīvā glabājas Vidzemē, Kurzemē
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Fragments no Valmieras novada Kokmuižas zemju kartes – “Kokenhoff medh Törnis= och Carlshoff
uthi Wolmers Gebith och Kirchspiel belägne”. 1688. gads.
LVVA, 7404. f., 1. apr., 1383. lieta.
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un Latgalē uzskaitīto iedzīvotāju saraksti. Tajos norādītas ziņas par personu vārdu, uzvārdu, tēva vārdu, vecumu, dzimumu, ģimenes un sociālo stāvokli, dzimšanas un piederības vietu, adresi, ticību, dzimto valodu,
izglītību (vai prot lasīt, arī kur mācījies) un nodarbošanos (pamatnodarbošanos un blakus nodarbošanos,
ja tāda bija), fiziskiem trūkumiem, attiecību pret karaklausību, kā arī kopā dzīvojošo personu radnieciskās
attiecības. Šie saraksti ir saglabājušies ļoti nepilnīgi. Arhīvā tos var atrast 2706. fondā Krievijas 1895. gada
tautas skaitīšanas materiāli Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guberņā. Ar šiem dokumentiem var iepazīties internetā mājas lapā www.lvva-raduraksti.lv zem sadaļas Saturs–Virtuālais arhīvs–Tautas skaitīšana.
Strādājot ar minēto fondu, jāņem vērā, ka Vidzemes guberņas latviešu apdzīvotajā daļā un Kurzemes guberņā veidlapu iespiestie teksti ir krievu valodā ar tulkojumu latviešu un vācu valodā, Vitebskas guberņas
veidlapu iespiestie teksti ir tikai krievu valodā. Veidlapas ir attiecīgi aizpildītas krievu, vācu vai latviešu
valodā.
Arhīvā glabājas:
1) Vidzemes guberņas – Rīgas pilsētas, Rīgas apriņķa, Valmieras apriņķa;
2) Kurzemes guberņas – Aizputes, Bauskas, Dobeles, Grobiņas, Ilūkstes, Jēkabpils apriņķa, Jelgavas pilsētas un apriņķa, Kuldīgas pilsētas un apriņķa, Liepājas pilsētas un apriņķa, Talsu apriņķa, Tukuma pilsētas
un apriņķa un Ventspils apriņķa tautas skaitīšanas dokumenti
3) Vitebskas guberņas – Daugavpils pilsētas un apriņķa, Drisas apriņķa Piedrujas miesta un pagasta,
Pustiņas miesta un pagasta un Suškovas pagasta, Ludzas pilsētas un apriņķa, Rēzeknes pilsētas un apriņķa
tautas skaitīšanas lapas.
1935. gada 12. februāra tautas skaitīšanā sastādīti iedzīvotāju saraksti un personu kartītes, kas tikpat labi
ir noderīgas apdzīvoto vietu ievērojamu personu vai atsevišķu cilvēku ģimenes ģenealoģijas pētniecībā. Šajos dokumentos var atrast ziņas par personas vārdu un uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu vai vecumu,
ģimenes un sociālo stāvokli, pavalstniecību, tautību un ticību, dzimšanas vietu, dzīves vietas adresi, valodu
prasmi, nodarbošanos, kopā dzīvojošo personu radnieciskās attiecības.
1941. gada jūlijā – augustā veiktajā tautas skaitīšanās sastādīti iedzīvotāju saraksti, kuros norādīts personas vārds un uzvārds, dzimums, dzimšanas datums vai vecums, dzimšanas vieta, tautība un ticība, adrese
un nodarbošanās, kā arī laiks, no kura persona pierakstīta konkrētajā dzīvesvietā, un vieta, no kurienes ieradusies. Gan 1935., gan 1941. gada tautas skaitīšanas dokumenti, kā arī īpašumu lapas no 1929., 1939. un
1942. gada atrodamas Valsts Statistikas pārvaldes fondā – 4., 11., 12., 14. un 15. aprakstā.
Katrā apdzīvotā vietā blakus baznīcām ne mazāk nozīmīgu vietu ieņēma skolas. Vispārīgas ziņas par
skolām meklējamas fondos Izglītības ministrija, Izglītības ministrijas Skolu departaments, Tautskolu direkcija. Ir iespējams atrast arī atsevišķu skolotāju personīgās lietas.
Ziņas, kas attiecas uz Vidzemes teritorijā esošajām skolām, ir atrodamas virknē fondu. Svarīgākais fonds
par Vidzemes teritorijas skolām ir Rīgas guberņas Skolu direkcija. Tāpat ziņas par skolām meklējamas
vairākos apriņķu skolu inspektoru fondos – tāpat kā par Kurzemes un Latgales skolām.
Par skolu dzīvi Kurzemē ziņas meklējamas fondā Kurzemes guberņas Tautskolu direkcija. Savukārt uz
Latgales teritorijā esošajām skolām attiecas šādi fondi: Daugavpils skolu direkcija, Vitebskas tautskolu direkcija, Krāslavas apriņķa un draudzes skola, Rēzeknes apriņķa skola, Ludzas apriņķa pilsētu un pagastu
skolas, Daugavpils pilsētas un apriņķa skolas.
Katrai apdzīvotai vietai ir savas ievērojamas, vēsturiskas personas, ar kurām lepojas vietējie iedzīvotāji.
Par viņiem ziņas iespējams atrast galvenokārt personu lietās. Tā piemēram, dienesta gaitu saraksti un darbinieku personas lietas meklējamas attiecīgo iestāžu un uzņēmumu fondos, piemēram, Kurzemes guberņas
valde (96. fonda 9. un 10. aprakstā atrodami ārstu, veterināru, juristu u.c. dienestu gaitu saraksti). 7427.
fonda Latvijas Universitāte 10. aprakstā Pasniedzēju un darbinieku personāllietas, 12. un 13. aprakstā
Pasniedzēju un kalpotāju personāllietas, 1632. fonda Izglītības ministrija 1. aprakstā atrodamas skolotāju
personas lietas; 5601. fonda Armijas štāba personisko lietu kolekcija armijā dienējošo virsnieku personīgās
lietas. Ļoti ievērojamām un izcilām personām ir savi personālfondi, piemēram, Krišjānis Valdemārs, politisks un sabiedrisks darbinieks, publicists. Šādu fondu arhīvā gan nav daudz.
Zinot atslēgas vārdus, tāpat ir iespējams sameklēt ziņas par dažādām sabiedriskajām organizācijām, to
darbiniekiem, biedrībām un bibliotēkām u.tml., kas atspoguļo pētāmās apdzīvotās vietas sabiedrisko un
sociālo dzīvi.
Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem darbam ar arhīva dokumentiem ir nodrošināties ar zināmām
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priekšzināšanām par pētāmo reģionu – par teritorijas raksturojumu, vēsturisko attīstības gaitu, pārvaldes
sistēmām, kādas tur ir pastāvējušas dažādos laikos u.tml. Tas ir nepieciešams, jo dokumentu meklēšanas
procesā svarīgi ir atslēgas vārdi. Reizēm tie nospēlē teju izšķirošu nozīmi. LNA mājas lapas www.arhivi.
gov.lv sadaļā Datu bāzes pieejams Centrālais fondu reģistrs, kurā iespējams pārliecināties, vai LVVA glabājas konkrētās administratīvi teritoriālās vienības, iestādes, institūcijas, organizācijas, uzņemuma u.tml.
fonds vai fondi. Tāpat ir jāņem vērā, ka lielākā daļa dokumentu ir sastādīti svešvalodās – krievu, vācu, poļu,
latīņu u.c. Ir jāsagatavojas arī tam, ka lielākā daļa dokumentu ir ar roku rakstīti teksti. Līdz ar to tie ir unikāli
ar sava sastādītāja rokraksta īpatnībām, to teksti ir pilni ar savam laikam atbilstošu jēdzienu, apzīmējumu
un saīsinājumu lietojumu.
Darbs ar arhīva dokumentiem nav viegls. Tas prasa lielu laika patēriņu un intelektuālā darba pūles. Toties tas ir interesants process, pilns ar pārsteigumiem. Jo atklājot no jauna senos dokumentus, tiek iznesta
gaismā nezināmā jeb sen aizmirstā vēstures puse.

Atsauces un piezīmes
1. Lasītprasmi zināmā mērā var pārbaudīt arī interneta vietnē Raduraksti, www.lvva-raduraksti.lv, izvēloties kādu attiecīga perioda un vietas dokumentu un mēģinot to izlasīt.
2. LNA nolikums, 3.1.–3.21. punkts – http://likumi.lv/doc.php?id=223620 – 12.08.2015.
3. Arhīvu likums, 20.2. punkts – http://likumi.lv/doc.php?id=205971 – 12.08.2015.
4. Latvijas Valsts vēstures arhīvs – www.arhivi.lv/zurnals/index.php?&16 – 08.08.2015.
5. Центральный Государственный исторический архив Латвийской ССР: Краткий справочник.
Часть I (1220–1918). Рига: Авотс, 1980.
6. Vēsturiskā izziņa fondam Nr. 2281. – Ilūkstes apriņķa būvinspektors Ilūkstē.
7. Turpat.
8. Vēsturiskā izziņa fondam Nr. 105. – Vidzemes guberņas Rīgas pilsētas iecirkņu fabriku inspektori.
9. Raduraksti: projekta apraksts – www.lvva-raduraksti.lv/lv/about.html – 11.08.2015.
10. Ar minēto fondu dokumentiem var iepazīties mājas lapā www.raduraksti.lv sadaļā Saturs–Virtuālais
arhīvs–Dvēseļu revīzijas.
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Pēteris Klišs
[Jēkabpils zonālais valsts arhīvs]

Īsais ceļvedis novadpētnieka darbam zonālajos arhīvos
Zonālie valsts arhīvi (ZVA) ir Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) teritoriālās struktūrvienības, kuros ir
uzkrāti padomju okupācijas perioda (1944–1991) vietējo pašvaldību un reģionālo valsts institūciju, rūpniecības un lauksamniecības uzņēmumu (kolhozu, padomju saimniecību) un citu juridisko personu dokumenti. Arhīvos glabājas arī Latvijas Republikas administratīvo rajonu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī
likvidēto un bankrotējušo uzņēmumu lietas pēc 1991. gada.
Arhīvu fondos esošie dokumenti ir nozīmīgs materiāls vietējās (lokālās) vēstures izpētē, jo tie atspoguļo
cilvēku saimnieciskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norises kādā nelielā teritorijā.
Visu Latvijas zonālo arhīvu fondus veido daudzas līdzīgas dokumentu veidu grupas: protokoli, gada
pārskati, dažādi akti, plāni, personālsastāva dokumenti (pavēles, darba algu saraksti, personu lietas) un citi.
Tie aptver daudzveidīgu tematisko spektru, bet ceļvedis izstrādāts uz Jēkabpils zonālā valsts arhīva avotu
bāzes. Ilustrācijām, savukārt, izmantoti materiāli no Valmieras zonālā valsts arhīva.

Ziņas par mājīpašumiem (saimniecībām) un iedzīvotāju dzīves vietu
Mājīpašumu piederības un iedzīvotāju dzīves vietas noskaidrošanai svarīgs avots ir ciemu un pagastu izpildu komiteju mājsaimniecību uzskaites dokumenti – saimniecības uzskaites grāmatas (kartiņas),
kuras izmantojamas arī agrārās vēstures pētniecībā. Saimniecību grāmatās ir reģistrētas ciema (pagasta)

Kocēnu ciema saimniecību grāmata – LNA VAZVA, 34. fonds, 1.apraksts, 45.lieta (4.lapa)
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Pedagoģiskās padomes sēžu protokolu grāmata no Valmieras
ģimnāzijas fonda – LNA VAZVA, 501. fonds, 1. apraksts, 58. lieta
saimniecības, norādīts mājīpašuma nosaukums, uzskaitīti ģimenes locekļi, to dzimšanas gads. Grāmatu (kartiņu) veidlapās ziņas par saimniecību ekonomisko stāvokli sagrupētas pa daļām: ēkas (būves),
lauksaimniecības inventārs, zemes izmantošanas veidi, sējumi (ha), lopi un putni, augļu un ogu stādījumi
u. c. [1].
Ciemu (pagastu) iedzīvotāju saraksti arī sniedz informāciju par iedzīvotāju dzīves vietu un saimniecības
nosaukumu, tajos minēts personas vārds, uzvārds, tautība, dzimšanas vieta, nodarbošanās un citas ziņas
[2]. Tomēr jāņem vērā, ka saraksti nav uzkrāti pilnīgi visos pagastu un ciemu izpildu komiteju fondos un
hronoloģiski aptver tikai atsevišķus gadus.
Ziņas atrodamas arī apriņķu un rajonu izpildu komiteju Komunālo saimniecību nodaļu – bezsaimnieku
ēku sarakstos, kuros fiksēts saimniecības nosaukums un dots ēku uzskaitījums. Parasti bezsaimnieku ēkas
tika novērtētas, tāpēc sarakstos ir ziņas par būvju izmēriem, sienu, jumtu materiāliem un vērtību [3].

Izglītības darbs
Materiāli par skolu vēsturi, izglītības darba organizāciju un vadību meklējami zonālo valsts arhīvu apriņķu, rajonu Tautas izglītības nodaļu (TIN), mācību iestāžu (skolu) un apriņķu, rajonu, pagastu un ciemu
izpildu komiteju fondos.
Saturā bagāti ir apriņķu un rajonu Tautas izglītības nodaļu dokumentārie materiāli. To galvenie veidi:
nodaļas padomes sēžu protokoli, direktoru un mācību daļu vadītāju semināru protokoli, mācību priekšmetu
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metodisko apvienību sekciju sanāksmju protokoli, statistiskās atskaites, darba plāni, nodaļas darba atskaites, skolotāju saraksti, TIN atskaites par apliecību un atestātu saņemšanu un izlietošanu, gada pārskati,
bērnu adopcijas un aizbildnības lietas. Svarīgas ziņas par izglītības un audzināšanas darba problēmām var
iegūt no nodaļu padomju sēžu un direktoru un mācību daļu vadītāju semināru protokolu grāmatām, jo šo
lietu saturs atsedz mācību un audzināšanas procesu kopumā, dod iespēju pētniekam salīdzināt izglītības
darba aktivitātes dažādos laikos. Nozīmīgs ir arī statistisko atskaišu klāsts: atskaites par uzņemtajiem skolā
skolēniem, par skolēnu kustību un mācību darba rezultātiem, par skolēnu sekmēm, par skolām un skolēnu
skaitu. Materiāli par pedagoģiskā personāla darba gaitām atrodami nodaļu pavēļu grāmatās, algu sarakstos,
algu kartiņās, atbrīvoto darbinieku personu lietās, skolotāju algu tarifikācijas sarakstos [4].
Skolu vēstures pētniecībai izmantojami pašu skolu dokumentārie materiāli. Fondos uzkrātas pedagoģiskās padomes sēžu protokolu grāmatas, skolu pases, eksāmenu komisiju protokolu lietas, direktoru pavēļu
un rīkojumu grāmatas, sekmju grāmatas, skolēnu sekmju un uzvedības uzskaites kopsavilkumu grāmatas
un citi dokumenti [5].
Lēmumi par izglītības darba jautājumiem ir pieņemti apriņķu, rajonu, pagastu un ciemu izpildu komiteju
sēdēs. Parasti tie vēsta par skolu atvēršanu, slēgšanu, sagatavošanu mācību gada uzsākšanai.

Atmodas laika norises
Ne visos zonālajos arhīvos glabājas Latvijas Tautas frontes rajonu nodaļu dokumenti. Tāpēc bieži vien
Latvijas valstiskuma atjaunošanas (1988–1991) aktivitātes reģionos iespējams pētīt izmantojot tikai rajonu
un pilsētu izpildu komiteju, atsevišķos gadījumos ciemu (pagastu) izpildu komiteju materiālus. To sesiju un
sēžu lēmumos un pielikumos pie tiem atspoguļojas Latvijas valstiskuma atjaunošanas dinamika: Latvijas
tautas frontes, Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) un citu neformālo organizāciju aktivitātes
(piemēram, sarkanbaltsarkanā karoga pacelšana virs sabiedriskām ēkām, sēru mītiņu un gājienu organizēšana) un vietējo varas orgānu attieksme Latvijas neatkarības atjaunošanas, pilsonības, savienības līguma
noslēgšanas, 1991. gada augusta puča nosodīšanas un citos jautājumos [6].

Saimnieciskā darbība laukos
Saimniecisko darbību lauku teritorijās raksturo apriņķu un rajonu izpildu komiteju Lauksaimniecības
nodaļu (pārvalžu, agrorūpniecisko apvienību, departamentu), kolhozu, padomju saimniecību (sovhozu), kā
arī apriņķu, rajonu, pagastu un ciemu izpildu komiteju fondos esošā informācija.
Apriņķu izpildu komiteju Lauksaimniecību nodaļu materiālos par 1944.–1949. gadu iekļautas nodaļu
sarakstes lietas ar augstākstāvošajām institūcijām, dažāda satura protokoli, akti un atskaites, plāni, pārskati,
kuru saturs atspoguļo apriņķa lauksaimniecības stāvokli pēckara laikā, kolektivizācijas gaitu un lauksaimniecības arteļu (kolhozu) darbības saimnieciskos rādītājus [7]. Savukārt rajonu izpildu komiteju Lauksaimniecības nodaļu – kolhozu un padomju saimniecību gadu pārskatu lietās ir ziņas par to ekonomisko stāvokli
[8].
Saimniecisko dzīvi laukos vispilnīgāk atsedz kolhozu dokumentu fondu lietās atrodamā informācija.
Kopsapulču un valdes sēžu protokolu grāmatās ir atspoguļota saimnieciska rakstura jautājuma risināšanas
problemātika. Kolhoza biedru apvienotā īpašuma pieņemšanas aktos fiksēts kustamais un nekustamais īpašums, ar kādu zemnieki iestājās kolhozā. Agrārās vēstures pētniecībā izmantojami arī kolhozu ražošanasfinanšu plāni, gada pārskati un citi dokumenti.
Padomju saimniecību fondos nav sēžu protokolu grāmatu, bet saimniecību darbības problemātika ietverta direktoru pavēļu grāmatās par pamatdarbības jautājumiem.
Lauksaimniecības tematika ir skarta arī vietējās varas un pārvaldes dokumentos – daudzi apriņķu, rajonu, pagastu un ciemu izpildu komiteju sesiju un sēžu lēmumi saistās ar kolhozu un sovhozu saimniecisko
darbību (piemēram, sēju, siena pļauju, labības novākšanu u. c.), kā arī zemnieku saimniecību stāvokļa
raksturojumu pirms kolektivizācijas.
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Valmieras pilsētas izpildu komitejas 1947. gada 8. septembra sēdes protokola Nr. 16 fragments par drupu
novākšanas darbiem – LNA VAZVA, 171. fonds, 1. apraksts, 20. lieta, 78., 80., 81. lapa.

Reliģisko konfesiju darbība
Zonālajos arhīvos neglabājas reliģisko draudžu dokumenti. Pētniekiem iespējams iepazīties tikai ar rajonu izpildu komiteju fondos uzkrātām draudžu sarakstes lietām un inventāra grāmatām. Sarakstes dokumenti ar rajonu izpildu komiteju komitejām un Latvijas PSR Reliģijas lietas padomes pilnvaroto atklāj draudžu
skaitu, to darbību (piemēram, dievkalpojumu skaitu, finansiālo stāvokli) [9]. Savukārt draudžu inventāra
grāmatās uzskaitīts baznīcu inventārs [10].

Otrā pasaules kara sekas
Zonālo arhīvu dokumentāros materiālos iespējams atrast ziņas par Otrā pasaules kara seku postošu ietekmi uz kādas lokālas teritorijas tautsaimniecību, izglītību un kultūru.
Rūpniecībai un infrastruktūrai nodarīto zaudējumu un postījumu atjaunošanas problēmu izpētei ieteicams izmantot atsevišķu uzņēmumu, pilsētu izpildkomiteju un apriņķu izpildu komiteju Komunālo saimniecību nodaļu dokumentus. Piemēram, Jēkabpils (Krustpils) cukurfabrikas atskaites glabā informāciju par
fabrikai nodarītiem postījumiem un tās atjaunošanas procesu.
Lauksaimniecības stāvoklis pēckara laikā atspoguļots apriņķu izpildu komiteju, Lauksaimniecību nodaļu un pagastu izpildu komiteju atskaitēs, pārskatos un lēmumos.
Otrā pasaules kara sekas izglītībā un kultūrā, kaut arī nepilnīgi, atklāj apriņķu pagastu izpildu komiteju,
Kultūras un izglītības nodaļu un skolu materiāli [11].
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Jāņa Viļņa “Raksturojums”. Birzuļu pagasta kulaku saraksts – LNA VAZVA, 1. fonds, 1. apraksts,
104. lieta (38. lapa)

Represijas pret iedzīvotājiem pēckara laikā
Pēckara laikā uz lauku iedzīvotāju pleciem gūlās smags nodevu un nodokļu slogs. Apriņķu un pagastu
izpildu komiteju sēdēs regulāri ir izskatīti jautājumi par valsts nodevu un nodokļu izpildes gaitu, atbrīvošanu no tiem, parādu dzēšanu un saistību neizpildi.
1947. gada rudenī pagastu izpildu komiteju sēdēs tika pieņemti un apriņķu izpildu komitejās apstiprināti
lēmumi par „kulaku” saimniecību noteikšanu. Ar paaugstinātu nodokli tika apliktas saimniecības, kuras
pastāvīgi bija izmantojušas algotu darbaspēku, atbalstījušas vācu okupantus, saimniecības īpašnieks vācu
okupācijas laikā bija piesavinājies zemi, kas tika atsavināta 1940./41. gada agrārreformas gaitā. Samērā reti
ir izskatīti jautājumi par „kulaku” saimniecību noteikšanas instrukciju pārkāpumiem un to izslēgšanu no
sarakstiem [12].
Apriņķu izpildu komiteju Finanšu nodaļu fondos sastopamas divu veidu „kulaku” saimniecību uzskaites
formu veidlapas – ar nosaukumiem „Raksturojums” un „Saraksts”, kuras maz atšķiras. Tāpat kā saimniecību grāmatās arī šeit fiksēts ģimenes sastāvs, zemes kopplatība, sējumu platība, lopu un bišu stropu skaits,
kā arī ziņas, kas raksturo kādu „kulaku” saimniecību pazīmi [13].
1949. gada 25. martā izsūtīto personu mantas aprakstes, novērtēšanas un nodošanas akti atrodami apriņķu
Finanšu nodaļu un pagastu izpildu komiteju fondos. Tie parāda represēto personu saimniecību ekonomisko
stāvokli pirms deportācijas. Mantas aprakstes aktos ir uzskaitīta konfiscētā manta: ēkas, lopi, lauksaimniecības inventārs, mājturības priekšmeti, kultūru sējumi un lauksaimniecības produkti. Mantas novērtēšanas
un nodošanas aktos vēl ir ierakstīta mantu vērtība un tās nolietojums, kas izteikts procentos [14].
Represiju tematikas pētniecībā izmantojami arī apriņķu Finanšu nodaļu un pagastu izpildu komiteju
fondos uzkrātie konfiscētās mantas novērtējuma un realizācijas akti par 1944.–1949. gadu, kuros iekļauti
notiesāto „tautas ienaidnieku” saimniecību mantas aprakstes akti.
1949. gadā 25. martā deportēto personu saimniecību ekonomisko stāvokli uz minētā gada 1. janvāri
iespējams uzzināt no ciemu izpildu komiteju saimniecību uzskaites grāmatām, jo uzskaites lapās parasti ir
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Leona Paegles Valsts Valmieras drāmas teātra dokumentu mapes – LNA VAZVA, 888. fonds.
ieraksts „pārvietoti” vai „izsūtīti”. Savukārt pagastu izpildu komiteju sēžu protokolu grāmatās ir lēmumi
par pārvietoto personu nekustamā īpašuma nodošanu kolhoziem, valsts iestādēm un organizācijām.

Kultūras norises
Kultūras dzīves problemātikas pētīšanai ir jāaplūko apriņķu un rajonu izpildu komiteju Kultūras nodaļu
dokumenti, lielāku vērību pievēršot atsevišķu kultūras institūciju (kultūras namu, bibliotēku, kinoteātru,
muzeju) darba plāniem un atskaitēm, jo šīs arhīvu lietas satur bagātīgu informāciju par kultūras iestāžu
darbību kalendāro gadu ietvaros [15]. Svarīgi ir arī Kultūras nodaļu sarakstes materiāli ar augstākstāvošām
institūcijām (piemēram, ar Latvijas PSR Kultūras ministriju).
Apriņķu, rajonu, pilsētu, pagastu un ciemu izpildu komitejas pieņēma daudzus lēmumus par kultūras
iestāžu darba organizāciju. Šie lēmumi meklējami augšminēto pašvaldību sesiju un sēžu protokolu grāmatās.
Ziņas par mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu gatavošanos un dalību Vispārējos Latviešu dziesmu
un deju svētkos iespējams atrast pašvaldību fondos – izpildu komiteju lēmumos un Kultūras nodaļu dokumentos. Zonālajos arhīvos ir izveidota atsevišķa arhīvu lietu grupa – 2008. gada Vispārējo Latviešu XXIV
dziesmu un XIV deju svētku dokumentu kolekciju fondi. To lietās ir informācija par mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalību svētkos [16].

Veselības aizsardzība
Veselības aizsardzības tematikas izzināšanai ir izmantojami apriņķu un rajonu Veselības aizsardzības
nodaļu, ārstniecības iestāžu (slimnīcu) un pašvaldību dokumentārie materiāli.
Veselības aizsardzības nodaļu darba plāni un atskaites sniedz nozares stāvokļa raksturojumu un atklāj
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aktuālās problēmas. Tas ļauj izsekot nozares attīstības gaitai. Interesanti un respektabli ir medicīnas darbinieku sanāksmju protokoli. Šīs nodaļu fondu lietas atklāj plašu izskatīto jautājumu loku, piemēram, medicīnisko un profilaktiski – sanitāro darbību, slimību izplatību un to novēršanu [17].
Slimnīcu fondu lietās ietvertā informācija atspoguļo ne tikai ārstniecības iestāžu darbību, bet arī ar veselības aizsardzību saistītu jautājumu risināšanu noteiktā teritorijā (apriņķī, rajonā, pilsētā, pagastā, ciemā).
Nozīmīgākie dokumentu veidi: slimnīcu un lauku ambulanču atskaites, gada pārskati, medicīniskās padomes sēžu protokoli un lēmumi un galvenā ārsta pavēles vispārējos jautājumos [18].

Rūpniecības vēsture
Saimnieciskās darbības pilsētās un rūpniecības uzņēmumu vēstures jautājumu izpētes procesā jāielūkojas rūpnīcu un fabriku dokumentos. Uzņēmumu fondos ietilpstošo materiālu klāsts ir bagāts, tomēr ne
visi tie var būt interesanti un noderīgi pētniekam. Svarīgs avots ir atskaites, jo tajās apkopotas statistiska
un tekstuāla rakstura ziņas par uzņēmumu darbību. Piemēram, Jēkabpils (Krustpils) cukurfabrikas gada
atskaitēs analizēts uzņēmuma ražošanas process un darba organizācija [19]. Ieteicams izmantot arī rūpnīcu
un fabriku vadības sarakstes materiālus ar augstākstāvošām institūcijām, dažāda veida plānus, direktoru
pavēļu grāmatas un citus dokumentus.
Apriņķu izpildu komiteju Vietējo saimniecības nodaļu lietās – ražošanas plānos, pārskatos par to izpildi,
atskaitēs par rūpniecisko darbību ir vērtīga informācija par rūpniecisko ražošanu pēckara laikā.
Noderīgs materiāls rūpniecības vēstures izzināšanai ir atrodams arī apriņķu, rajonu un pilsētu izpildu
komiteju sesiju un sēžu protokolu grāmatās un sarakstes lietās.

Privatizācijas process
20. gadsimta 90. gadu sākumā Latvijas tautsaimniecību skāra radikālas pārmaiņas, notika valsts un pašvaldības uzņēmumu privatizācija. Atvalstiskošanai tika pakļauti rūpniecības, lauksaimniecības (kolhozi,
padomju saimniecības) un citu nozaru uzņēmumi, daudzi tika reorganizēti un likvidēti. Lietas, kurās izskatīti ar privatizāciju saistīti jautājumi iekļautas to pašu uzņēmumu aprakstos.
Informāciju par rūpniecības uzņēmumu privatizācijas norisēm iespējams iegūt no uzņēmumu privatizācijas noteikumiem, noslēgtajiem pārdevumu – pirkumu līgumiem, mantas izsoles dokumentiem un cietiem
materiāliem.
Kolhozi un padomju saimniecības 90. gadu sākumā tika pārveidotas par paju sabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA). Zonālo arhīvu rīcībā ir kolhozu un padomju saimniecību pārveidošanas
sapulču protokoli, paju biedru saraksti, mantisko paju saraksti, saimniecību mantas inventarizācijas saraksti, paju aprēķināšanas grāmatas, objektu pārdošanas līgumi, dažāda satura paju biedru iesniegumi, objektu
izsoļu materiāli un citas lietas.
90. gadu sākumā zināms skaits valsts uzņēmumu (sadzīves pakalpojumu kombināti, pārtikas rūpniecības
un citi) tika nodoti pašvaldībām. Tāpēc ziņas par šo uzņēmumu privatizācijas procesa norisi jāmeklē pašvaldību dokumentos (lēmumos, privatizāciju komisiju sēžu lēmumos u. c.).

Biogrāfiskie dati
Arhīvu personālsastāva dokumentos ir atrodami personu biogrāfiskie dati, kas vēsta par cilvēka dzīvi un
darba gaitām, kas izmantojami arī dzimtu vēstures pētniecībā. Parasti tie ir iekļauti atsevišķā aprakstā. Dokumentu klāstu veido: personu lietas, pavēļu grāmatas par personālsastāvu, algu saraksti, personu kartītes
un citi dokumenti.
Saturiski plašākā un bagātākā informācija glabājas darbinieku personu lietās. Tajās iekļautas autobiogrāfijas, izglītības dokumentu noraksti, darbinieku raksturojumi, pavēļu (rīkojumu) noraksti par pieņemšanu,
atbrīvošanu un pārcelšanu darbā (arī cita satura pavēles) u. c. Pētniekam lielāka vērība būtu jāvelta kadru
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anketām un autobiogrāfijām, jo tās satur ziņas par personas dzimšanas laiku un vietu, tautību, izglītību, darba pieredzi (uzrādīts, kādas beigtas mācību iestādes un kur strādāts), darbinieka dzīvi un darba gaitām[20].
Diemžēl daudzos arhīva fondos šo lietu nav.
Biogrāfiska satura datus iespējams iegūt arī no saimniecību uzskaites grāmatām un iedzīvotāju sarakstiem.
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Ingrīda Zīriņa
[Valmieras muzejs]

Dzimtu vēstures pētniecība
Kas gan ir cilvēks, kurš nekā nezina
par to, kas pirms viņa pasaulē noticis.
Francis Nīenstede, vācu hronists
Veicot pirmos soļus dzimtas vēstures apzināšanā, pietiek ar tuvinieku atmiņām. Iztaujājot ģimenes vecākos locekļus, iegūstām noderīgas ziņas par mūsu priekštečiem. Tomēr vairumā gadījumu cilvēki neatceras precīzus dzimšanas datumus, min kļūdainus gadus, dzīves vietas. Iztrūkstošais meklējams pētniecības
iestādēs: hronoloģiski plašākās un senākās dokumentu grupas, kuras var izmantot ciltskoku izveidei, atrodas Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) fondos. Arī reģionālo muzeju krājumos pieejami ģeneoloģiskās informācijas nesēji – draudžu baznīcas grāmatas, dvēseļu revīziju, personu dokumenti, mājas grāmatas,
iedzīvotāju saraksti, pilsoņu pases, izglītības un karaklausības, mācību iestāžu un sabiedrisko organizāciju
dokumenti, kartes, laika grāmatas, pagastu valdes dokumenti u.c. Citi uzziņu avoti, piemēram, guberņu
adrešu grāmatas glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pētniekam neatsverami palīgi – albumi ar fotogrāfijām, kuros, veiksmes gadījumā, būs atpazīstami pat vairāku paaudžu radinieki.
Pēdējos gados dzimtas sakņu meklēšana kļuvusi gandrīz vai par modes lietu. Jau neatkarīgās Latvijas
laikā, daudzas no latviešu ģimenēm sāka apzināt savu senču likteņus, uzliekot iegūto informāciju uz papīra,
ciltskoka veidolā! Iesākto pārtrauca karš. Deportācijas, emigrācija – gandrīz pilnībā iznīcināja un padarīja
nepieejamus tos nedaudzos esošos privātos arhīvus, kurus izdevās izvest ārpus Latvijas. Šeit, dzimtenē
palikušie, apzināti slēpa vēstules, dienasgrāmatas u.c. rakstiskās liecības, kas apliecinātu piederību kādai
no emigrējušajām vai politiski represētajām personām. Divdesmitā gadsimta sešdesmitajos gados likvidēja
luterāņu draudzes, arī Valmierā un Valmieras rajonā. Skaitliski lielākā draudžu arhīvu daļa nonāca toreizējā
Latvijas PSR centrālajā vēstures arhīvā, daļa – novadpētniecības muzejos vai privātpersonu (kolekcionāru)
rīcībā. Tas būtiski apgrūtināja dzimtas vēstures pētniecību tiem nedaudzajiem interesentiem, kas pacietīgi
pārvarot birokrātiskos šķēršļus, izmantoja pieejamos materiālus zinātniskajām publikācijām, monogrāfijām
utt. Faktiski iespēja brīvi piekļūt vēstures arhīva un muzeju krājuma fondiem radās tikai pēc 1990. gada.

Jēdzienu noskaidrošana
Lai izprastu ģenealoģiskā ģimenes koka uzbūves shēmu, pārlapojiet vārdnīcu un enciklopēdiju šķirkļus.
Ko meklēt? Skaidrojumus visbiežāk lietojamiem jēdzieniem: asinsradniecība, cilts, ciltskoks (dzimtas
koks), dzimta (radi), genogramma, ģeneoloģija, ģimene, ģimenes antropoloģija, heraldika, metrika, radniecība.
Asinsradniecība – attiecības starp personām, kas ar dzimšanu cēlušās viena no otras; piemēram, vecāki
un bērni (taisnā līnija), brāļi un māsas (sānu līnija). Asinsradniecības tuvumu aprēķina pēc dzimšanas secības. Starp asinsradiniekiem taisnā līnijā izšķir augšupējos un lejupējos, t.i., no bērniem uz vecākiem vai
otrādi. Sk. radniecība[1].
Cilts [an. tribe, kr. племя, vācu Stamm] – etniskās kopības un sabiedrības organizācijas forma pirmatnējā sabiedrībā. Ciltij bija savs nosaukums, teritorija, kopīga valoda vai dialekts, paražas un tās locekļi pakļāvās vienam valdniekam, vecākajam. Cilts nozīme samazinājās līdz ar valsts nostiprināšanos un lielģimeņu
sairšanu[2].
Ciltskoks (dzimtas koks) – shēma dzimtu radniecības izcelšanās attēlošanai. Lieto kā vertikālo vai
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horizontālo projekciju vai līniju sistēmu[3].
Dzimta; ģints [lat. gens, gentis < gr. genos, ang. Family, kr. род, vācu Geschlecht] – asinsradinieku
grupa pirmatnējā sabiedrībā, kas savu izcelsmi saistīja ar kopīgu senci. Dzimtas locekļus saistīja kopēja
saimniecība un paražas. Dzimta parasti apvienojās ciltīs, kas sākotnēji sastāvēja no divām, bet vēlāk no
vairākām dzimtām. Radi[4].
Ģeneoloģija (gr. genea, dzimts; logos, mācība) vēstures palīgnozare, kas pētī ciltskokus, cilts vēsturi,
dzimtu, atsevišķu ģimeņu un personu izcelšanos un to radniecību[5].
Ģenētika – [gr. genos] mācība par iedzimtību, bioloģijas disciplīna, kas pētī iedzimtības fizioloģiju[6].
Genogramma – metode sevis iepazīšanai un atbilžu meklēšanai; izmanto dažādos psihoterapijas novirzienos (ģimenes terapija, drāmas terapija, ģeštaltterapija u.c.), pēta dzimtai raksturīgās iezīmes, analizē
kopsakarības[7].
Ģimene (no liet. giminê, dzimums, dzimta, radi, no pamatvārda gimti, dzimt) – vīra, sievas un viņu pēcteču kopdzīves veids, kas aptver vismaz divas paaudzes. Atšķiras no laulības, kas ir kopdzīve starp vienas
paaudzes personām. Atkarībā no laikmeta saimnieciskās, politiskās un garīgās kultūras pamatformām mainījušās ne vien ģimenes stāvoklis un nozīme sabiedrībā, bet pārveidojās arī tās uzbūves principi[8].
Ģimenes antropoloģija – sociālās antropoloģijas nozare, kuras mērķis pētīt vides dabisko un sabiedrisko
ietekmi uz ģimeni. lai noskaidrotu ģimenes locekļu dzīvildzi, dzimstības skaitu, iedzimtības lomu, skaitlisko samēru. Daudzu latviešu dzimtu attīstība notikusi pēc shēmas: zemnieks – strādnieks – pilsētnieks
– inteliģents. Skatīt kopā ar ģeneoloģiju[9].
Heraldika – zinātne par ģerboņiem; lieto kopā ar ģenealoģiju (dzimtu vēsturi). Heraldiku veido divas
galvenās daļas. Teorētiskā heraldika jeb ģerboņu zinātne ir ģerboņu vēsture, to sastādīšana, lietošanas likumi, terminoloģija, un praktiskā heraldika jeb ģerboņa māksla – ģerboņa attēlošana kādā mākslas veidā un
materiālā atbilstoši heraldikas likumiem, heraldikas reālais lietojums dzīvē[10].
Metrika – izraksts no baznīcas grāmatām kāda civilstāvokļa fakta apliecināšanai; metrikas grāmatas,
baznīcu grāmatas[11].
Radniecība – asiņu un tiesību saite, kas vieno personas, kuras cēlušās viena no otras ar dzimšanu vai
no vienas kopējas trešās personas. Tādēļ atšķir radniecību taisnā līnijā un radniecību sānu līnijā. Radinieki
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taisnā līnijā ir tie, kas cēlušies viens no otra. Šo līniju iedala vēl augšupejošā un lejupejā un līdz ar to atšķir
augšupejošos (ascendentus↑) un lejupējos (descendentus↓) radiniekus atkarībā no tā, vai līniju velk jeb
radiniekus skaita no vecākiem uz bērniem vai otrādi. Tādēļ augšupējie radinieki būs vecāki, vecāku vecāki
utt., lejupējie – bērni, bērnu bērni. Radinieki sānu līnijā ir tādi, kas nav dzimuši viens no otra, bet cēlušies
no kopējās trešās personas, piemēram, tēva vai mātes brālis vai māsa utt. Šo radniecību nevar parādīt taisnā līnijā, bet jāvelk vēl otra – sānu līnija. Radinieki iedalīti pakāpēs, kas nosaka radniecības tuvumu. Lai
noteiktu pakāpi, jāievēro dzimšanu skaits (pēctecība – preciz. I.Z.). Dēls attiecībā pret tēvu ir pirmā radniecības pakāpe, dēla dēls pret vectēvu – otrā pakāpe, dēla mazdēls pret vectēva tēvu – trešajā utt. Sānu līnijā
jāskaita augšup taisnā līnijā uz kopēju trešo personu un no šīs personas lejup līdz attiecīgam radiniekam.
Tādā veidā īstie brāļi un māsas atrodas otrā radniecības pakāpē, tēva vai mātes brālis un māsas – trešajā,
brālēni un māsīcas – ceturtajā[12].
Radniecību, kas saista personas divās vai vairākās radniecības attiecībās, sauc par divkāršu vai vairākkārtēju radniecību. Radniecība brāļu un māsu starpā ir vai nu pilnīga, vai nepilnīga, ja viņi cēlušies no
viena tēva, bet no dažādām mātēm, vai otrādi – no vienas mātes, bet no dažādiem tēviem; pirmajā gadījumā
brāļus un māsas sauc par īstiem brāļiem un māsām, bet otrajā – par pusbrāļiem un pusmāsām. Divu laulāto
bērnus, kuri katram no viņiem dzimuši agrākās laulībās, neuzskata savā starpā par radiniekiem. Savukārt
viena laulātā attiecību ar otra laulātā radiniekiem sauc par svainību. Ar laulību nodibinātā svainība paliek
spēkā arī pēc laulības izbeigšanās[13].

Rads radam – rads?
Ciltskokus var apkopot divējādi – kā zīmētu shēmu ar neierobežotu personu un sānu līniju skaitu, vai
veidojot tabulas, kurās ietilpināmi 300–500 objekti (personas). Tabulās dzimtas attīstības līnija piesaistīta vīrietim, jo ar viņu kopā iet uzvārds. Pētniecības darbs prasa prasmes strādāt ar arhīvu dokumentiem.
Lai pētītu draudzes metriku grāmatas, jāprot valodas, jo metrikas ir galvenokārt vāciski, bet rusifikācijas
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periodā – krieviski. Tajās par katru iedzīvotāju ierakstīja četrus datus – par dzimšanu, kristībām, laulībām
un nāvi. Šos materiālus ļoti veiksmīgi var papildināt ar dvēseļu revīziju datiem. Vispirms pierakstāmi visi
iespējamie dati par katru atsevišķu dzimtas locekli gan tiešā augšupejošā, gan sānu līnijās. Ja tiek veidota
izvērstāka dzimtas shēma, jāizšķir, kas ir piederīgais un ģimenes loceklis, kas – tuvinieks, tas ir, tuvs rads,
un kas ir jau tālāks radinieks; jāievieto ziņas arī par ieprecētajiem radiem. Piemēram, vēl 20. gs. sākumā
Kurzemē, mēdza iedalīt vīra radus, sievas radus, maza gala radus, radus no veca gala, radu radus. Par tādu
tālu radniecību nereti ar smaidu ironizēja „Jā, radi gan – no baltās ķēves trešajā augumā!”[14]
Dzimtas koka veidošana ir ļoti darbietilpīgs process. Svarīgi fiksēt ne vien vārdus, dzimšanas, miršanas
datumus, bet arī kapsētas, kur Jūsu tuvinieki apglabāti, radniecības pakāpi, slimības, nāves cēloni, fizisko
izskatu un rakstura īpašības, kas var atspoguļoties dažādos nostāstos par kāda cilvēka rīcību. Ir ieteicams
pierakstīt, kāda bijusi izglītība, kādās skolās gājis, nodarbošanos, sabiedrisko un mantas stāvokli, saimnieks
vai kalps, jo ziņas par māju saimniekiem pierakstīja precīzāk. Par kalpiem ziņas iegūt būs sarežģītāk, jo tie
staigājuši no mājas uz māju, Jurģos vai ik gadu.
Vairākumam latviešu priekšteči meklējami laukos. Pārnākšana jeb pārcelšanās uz Rīgu vai citām tuvējām lielākajām pilsētām, jaunas dzīves veidošana ārpus dzimtā pagasta sākas visai drīz pēc dzimtbūtniecības atcelšanas, tāpēc rūpīgi būtu pierakstāmi to muižu, pagastu, draudžu, māju vārdi, ar kuriem saistījusies
senču dzīve. Svarīgi meklēt arī ziņas par Jūsu dzimtas atdusas vietām – kapsētām. Kāpēc? Papētot senāko
laiku paražas, atklājas, ka piederība pie kādas noteiktas dzīvesvietas un draudzes – sakņojās vairākās paaudzēs. Pat mainot dzīvesvietu, mirušos veda atpakaļ uz draudzes kapiem. Tātad tieši šeit būs meklējamas
iespējamās norādes par dzimtas izcelsmes vietu.
Līdzīgi bijis ar māju vārdiem: Latvijā gadsimtiem ilgi māju iedzīvotājus identificēja vien pēc māju
vārda (Piemēram, Lielaušu saimnieks, Baložu Jēkabs, Vagaļu Indriķis, Zābaku Līze, Lielgaiļu Anna, Deideru Jānis vai Vīteļu Pēteris utt.). Dažkārt māju vārdos saglabājās ne vien senie vietu nosaukumi, bet arī
norādījumi uz kādreizējiem vēsturiskajiem notikumiem, iedzīvotājiem un dzīvesveidu (Piemēram, Arāji,
Āžkrogs, Dzirnavas, Kalēji, Kurpnieki, Mucenieki, Muižnieki, Līdumnieki, Pistoles, Prāmnieki, Smēdes,
Vēveri utt.). Dažu māju nosaukumos tikuši lietoti dubultvārdi (Piemēram, Kākari – Veckākari, Ķēdiņi
– Lielķēdiņi, Limbēni – Kalnlimbēni utt.); bieži sastopami arī vārdu salikumi, kas visai precīzi norāda uz
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sākotnējo ēku izvietojumu, piemēram, upes vai meža tuvumā, klajā vietā vai uzkalnā (Piemēram, Caurvēji,
Dambji, Ielejas, Grantskalni, Gaujmalieši, Lāči, Lūši, Mežmaļi, Pakalni, Upeslīči, Upmaļi, Vējiņi utt.).

Beidzot uzvārdi
1822. gada Vidzemē sākās uzvārdu došana, kuru uzraudzīja vietējais muižkungs un muižas policija, bet
iegrāmatošanu veica pagasta rakstvedis (skrīveris). Katrs zemnieks ieguva uzvārdu. Uzvārds nu kļuva arī
par personas apliecinājumu! Pie tā tika dažādi: visbiežāk izvēlējās paši – pēc mājas, gan vietas vārda, tēva
vārda, amata, prasmēm, dzimtā raksturīgām iezīmēm un fiziskiem dotumiem vai vienkārši pēc labskanības.
Nereti izvēlējās uzvārdus no floras, faunas, apkārtnes topogrāfijas, bet daudziem ieteica skrīveris (rakstvedis – preciz. I.Z.) pierakstīšanas brīdī. Gadījās arī netīkami brīži, ka ne tik cildenu apsvērumu dēļ, skrīveris
uzstāja uz ne visai labskanīga uzvārda piešķiršanu, piemēram, Āzis, Draņķis, Klibiķis, Maucekle utt. Neprecētai meitai deva nievājošus uzvārdus – Vecmeita, Ālava, Pirstaļa; viņai aizejot, uzvārds pazuda.
Tā laika kalendāros ievietoja padomus uzvārdu pieņemšanai: „Ja tu, godīgs lasītāj, sevim uzvārdu gribi
pielikt, tad lūko uz to, ka tu nepieņemi tādu uzvārdu, ko jau cits ir pieņēmis, jo tad tavu cilti nevar nošķirt
no cita cilvēka cilts. Tādēļ arī sava tēva krustavārdu nepielieci sevim par uzvārdu, jo tik daudz ļaužu jau to
ir darījuši, ka tagad gan tāds pulks Ādamsonu, Jansonu, Klāssonu, Pēterssonu, Reinsonu, ka turpmāk viņu
ciltis labi nevarēs izšķirt savā starpā. Neuzņemies sevim nekādu polisku vai vācisku vārdu, caur to sevi par
poli vai vācieti pacelt domādams, kā daži ar labprāt dara, bet godā savu latviešu valodu un tautu, kas patiesi godājama un izlasies kādu skaidru latviešu vārdu. Vēl meklē sevim tādu uzvārdu dabūt, kam arī kāda
saprašana būtu klāt, proti, kas kaut kādu lietu iezīmē, jo tādi vārdi allažiņ daudz lētāk paturami, nekā tādi,
kam tikai skaņa vien un kas neko nenozīmē, kam nekāda saprašana nav klāt. Gan nevienam nav aizliegts,
jo mīlīgākas uzrunāšanas dēļ, sava uzvārda galam vēl pielikt kādu – inš vai – īts, kā daži nosaucas Auniņš,
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Ezīts, Kraukliņš, Gailīts, Aseriņš, Grundulīts, Ozoliņš, Koklīts, Kalniņš, Kauliņš. Bet mēs tomēr domājam,
ka pats savu vārdu raksta, tad lai to vārdu raksta skaidri: Auns, Ezis, Kraukls, Gailis, Asers, Grundulis,
Ozols, Koklis, Kalns, Kauls, tā kā katris savu krustavārdu raksta: Kārlis un Pēteris, jebšu gan citi ļaudis, šo
Kārli un Pēteri mīlīgi uzrunādami, saka: Kārliņš, Pēterīts.”[15]
Uzvārdi tika doti, ņemot vērā māju nosaukumus, arī, kas tulkoti vāciski (Neilands – latviski Jaunzems),
palamas, kādas bija zemniekiem uzvārda došanas laikā (Vaišļa, Runcis), muižnieku ieliktus vārdus, kas
apzīmē kādu citu tautu (Englanders, Igaunis, Leitis, Zviedrs), nepieklājīgus vārdus, kas doti, lai izsmietu
kādu cilvēku (Piziķis, Mauceklis), vietu, kur bijusi sēta (Ruģēns – rugāji), izdomātus vārdus. Zemniekiem,
kuriem bija uzvārds pirms dzimtbūšanas atcelšanas, tas tomēr bija jāizvēlas no jauna. Uzvārda došanu apstiprināja pagasta tiesa, parakstoties tiesas vīriem. Uzvārdu došana bija liels notikums. Cilvēki to apsprieda
savā starpā, meklēja avīzēs un kalendāros rakstīto. Kalendārs daudzās mājās, pēc Bībeles un dziesmu grāmatas, daudzreiz tika lasīts un pārlasīts[16]. Par 1826. gadā Valmiermuižas (Wolmarshof) pagastā pieņemtajiem uzvārdiem, un tai piederīgo Baložu dzimtu; sk. pielikumā (I.; II.). Ne vien Valmieras (Wolmar), bet
arī tuvējā pagasta dzīvojošo latviešu raksturīgā iezīme – vāciskie uzvārdi, pazuda 1939. gadā, kad sākās
kampaņa uzvārdu latviskošanai; sk. pielikumā (I; III.).
„Kādā pagastā pie Madonas visiem uzvārdi beigušies ar – ons; Eglons, Ķirsons, Galzons. Blakus pagasta
barons droši vien bijis Itālijā, jo licis uzvārdu Barloti, kas laika gaitā latviskojis galotni. Jaunpiebalgā saimniekojis grāfs Šeremetjevs, kas viņam paticis, to saucis par Znatnaju, kas ne tik labi – par Zladeju. Piebalgā
ir daudz Smalko, Īso, Resno, Rupo[17].
Ja metrikas uzziņas beigušās, var meklēt 17. gs. zviedru aktu revīzijas zemes kartes – tur atrodami
daudzu māju vārdi. Tautība vēsturē bieži mainīgs jēdziens. Kas atminēs, kādas asinis rit jūsos – sastopami
uzvārdi Pusvācietis, Krievs, Žīds, Čigāns, Turks – Latvijā kādreiz pabijuši arī turku gūstekņi un varbūt pat
ielaiduši latviešu asinīs kādu lāsīti. [..] Tāpat jāskatās, kas sencim kristībās kūmās – ja kaimiņu saimnieks,
viņš tomēr ir latvietis, ja amatnieks – drīzāk jādomā, ka vācietis. Ja pats barons – iespējams, ka tas tad arī
ir īstais tēvs.”[18]

Vairāk nekā ciltskoks
Ja vēlamies uzzināt, kāpēc esam izvēlējušies savu profesiju un, kāpēc no paaudzes uz paaudzi dzimtas locekļus piemeklē līdzīgi likteņi, atbilde būs meklējama ar genogrammas metodi. Sevis iepazīšanai
to jau izmanto dažādos psihoterapijas novirzienos – ģimenes terapijā, drāmas terapijā, geštaltterapijā u.c.
Internetā atrodamas mājaslapas, kurās detalizēti aprakstīts, kā ar šo metodi veidot Jūsu dzimtas vēstures
ciltskoku (zīmējumu). Tajā ļoti skaidri un strukturēti iezīmējas un kļūst saprotama izvēle – gan attiecībā
uz profesiju, gan dzīvesbiedru, gan ģimenes modeli, jo tikai uzliekot uz papīra vai veidojot elektroniski,
ieraugām dzimtas samezglojumus. Biežākie? Ārlaulības bērni, šķiršanās, nedzīvi dzimušie, mirušie bērni,
aborti, vardarbība, pašnāvība, brāļu un māsu konflikti, no ģimenes izslēgtie cilvēki, emigrēšana, bēgšana,
tā sauktās melnās avis, asinsgrēks.
Genogrammā daudz stāsta attiecību līnijas, kas jāvelk starp cilvēkiem (dzimtas locekļiem) abos virzienos. Zaļas līnijas apzīmē labas, sarkanas – sliktas, zigzagainas – pavisam samezglotas attiecības. Zīmējumā
var ieraudzīt, piemēram, divu māsu atšķirīgos likteņus. Pēc viena un tā paša nodarījuma – vīra nodevības,
katra izvēlas savu ceļu, un tas pēc tam atspoguļojas bērnu likteņos. Māsai, kura izvēlas mūžam nepiedot
un palikt naidā un lepnumā, neļaujot bijušajam vīram tikties ar saviem bērniem, iezīmējas sarkana zigzagu
līnija. Vēlāk redzams, ka arī visiem bērniem šīs attiecību līnijas aiziet zigzagā. Savukārt otrai, kura izvēlas
piedošanas ceļu, visas attiecību līnijas paliek zaļā krāsā, un arī bērni atrod sevī spēku izveidot laimīgas
attiecības. Līdzīgi varam meklēt atbildi, kāpēc sastopamas neveiksmīgas laulības, agrīna vīriešu mirstība,
medicīniskās indikācijas, piemēram, vairākās paaudzēs onkoloģiskās, garīgās veselības problēmas, pašnāvības u.c.
Ievērojot modernās ģenētikas attīstību un ar to saistītās dažādu slimību ārstēšanas iespējas, ir svarīgi arī
jau pieminēto radniecības saišu medicīniskā puse. Ir dažādas iedzimtas slimības, kas izpaužas tikai tad, ja
laulībā dodas partneri, kas abi ir ar šo slimību recesīvo gēnu nesēji. Varam iedomāties, cik svarīgi to zināt,
ģimeni dibinot! Ja rados ir slieksme, piemēram uz asinsvadu slimībām, tad jau laikus iespējams no tām
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Avots: Gavars V., Gaiķe M. (Gavare) Ciltskoka meklējumos // Dabas un vēstures kalendārs 2008. gadam.
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izsargāties ar pieskaņotu dzīvesveidu, biežām veselības pārbaudēm. Medicīniskās ziņas ievācot, jāizpēta
ne vien tiešā radniecības līnija, bet arī sānzari – brāļi, māsas, brālēni, māsīcas, tēvoči, krustmātes, tā saucamie asinsradi[19].
Vai vērts pievērsties ģimenes (dzimtas) vēstures pētniecībai, attiecību kartēšanai, izmantojot genogrammas metodi? Jā, ir, atzīst arī viena no žurnāla Annas Psiholoģija lasītājām, Jūlija, 29 gadi: „Līdz šim nekad
nesapratu cilvēkus, kuri iegulda milzīgu darbu un naudu, lai uzzīmētu savas dzimtas koku. Man šķita,
ka savas saknes pazīstu tāpat. Tomēr genogrammā parādījās vairāki musturi jeb raksti, ko agrāk nebiju
saskatījusi. Varēju paskatīties tā kā no malas, ieraudzīt vēl neatklāto un saprast, kur vēl būtu jāmeklē. Vairāku paaudžu garumā sāka iezīmēties vēlme kontrolēt savus tuviniekus, neprasme parādīt un izteikt savu
mīlestību, pieķeršanos un citas jūtas saprotamā, un apkārtējiem pieņemamā veidolā. Spilgti iezīmējās es
neesmu pietiekami labs sindroms un citi samezglojumi. Izgaismojās arī ģimeņu stiprās saites un tuvība, pat
konkrēts pagrieziena punkts, kurā daudz kas sāka vērsties uz labo pusi.” [20] Detalizētāku informāciju par
genogrammas izveidošanu skatīt wikihow.com/Make-a-Genogramgenopro.com/genogram/symbols/.
Taču, ja esat nolēmis pievērsties apjomīgiem dzimtas ģenealoģiskajiem pētījumiem, kas aptvertu ne
vien Latviju, bet arī teritoriju ārpus tās, tad rekomendējam izmantot tiešsaistē pieejamos digitālos resursus
virtuālajā lasītavā jeb www.lvva-raduraksti.lv.

Arhīvu projekts „Raduraksti”
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas sākās īpašumu atgūšanas process. Strauji pieauga zonālo rajona arhīvu apmeklētāju skaits, līdztekus arī to personu skaits, kuri, lai pierādītu vai apstiprinātu radniecību dažādos
juridiskos un mantiskos jautājumos, vērsās pēc profesionālas palīdzības Latvijas Valsts vēstures arhīvā
(LVVA). Gan individuālie, gan profesionālie pētnieki izmantoja fondus un noteiktas dokumentu grupas:
baznīcu grāmatas, iedzīvotāju sarakstus, pilsoņu pasu un mājasgrāmatu kolekcijas, personu darbavietu,
mācību iestāžu un sabiedrisko organizāciju dokumentus u.c. Lai aizsargātu šos dokumentus no bojāšanās,
LVVA sadarbībā ar valsts arhīvu sistēmas Centrālo mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratoriju veica mikrofilmēšanu. Mikrofilmas formātā nu bija pieejamas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Latvijas Romas katoļu baznīcas, Latvijas pareizticīgo draudžu baznīcu grāmatas, Latvijas rabinātu
(Mozus ticīgo) metriku grāmatas. Mikrofilmēšanas procesā izgatavoja divas kopijas. Viena – nodrošinājuma
fondam, kurš aizstātu oriģinālu, ja tas ārkārtas gadījumā ietu zudumā, bet otra – izmantošanas kopija, kuru
izsniedz pētniekam vai arhīva darbiniekiem. Tā kā mikrofilmu lasīšanai nepieciešamas speciālas iekārtas,
kuru nebija daudz, veidojās rindas un 2005. gadā radās iecere – veidot virtuālu projektu „Raduraksti”[21].
Projekta galvenais mērķis – izmantojot moderno informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, izveidot un
uzturēt tiešsaistē pieejamus digitālos resursus ģenealoģiskajiem pētījumiem; 2007./2009. gadā realizējot
virtuālās lasītavas www.lvva-raduraksti.lv pirmo kārtu, jau bija apskatāmas baznīcu grāmatas no 17. gadsimta beigām līdz 1905. gadam; Vidzemes un Kurzemes dvēseļu revīziju saraksti, Krievijas 1895. – 1897.
gada tautskaites materiāli Kurzemes, Vitebskas un Vidzemes guberņā u.c. dokumenti, kuros meklējama
pamatinformācija dzimtas koka izveidei. Projekta otrajā kārtā, pēc 2010. gada datu bāzi papildināja ar Latvijas iedzīvotāju sarakstu (1918–1940), kurā pašlaik, uz 2015. gadu, tiek piedāvāti vairāk kā 10,250 objekti
personu meklēšanai. Lai iegūtu rezultātu, lietotājs ievada meklējamās personas uzvārdu, vārdu, tēva vārdu,
dzimšanas datumu un vietu. Papildinājumi veikti arī sadaļā baznīcu grāmatas (no 1906. līdz 1909. g.; dažām draudzēm līdz pat 1944. g.).
Pašlaik virtuālās lasītavas piedāvājumā apskatāmi jau astoņu konfesiju draudžu dokumenti: baptistu,
luterāņu, Mozus ticīgo, pareizticīgo, reformātu, Romas katoļu, uniātu, vecticībnieku, kā arī savulaik ārpus
Latvijas darbojošos draudžu darbību. Papildināta vietne par dvēseļu revīzijām, ar iespēju izvēlēties > lauku
teritorijas > pilsētas. Interesenti var strādāt arī ar Latvijas Republikas ārpolitikas dokumentiem (2570. fonda 3. apraksta lietas), gan Rīgas pilsētas un apriņķa māju grāmatām, G. F. Stendera jauno latviešu valodas
gramatiku un latviešu valodas vārdnīcas virtuālo versiju. Īpaši jāuzteic plašais informācijas datu apjoma
papildinājums vietnē 1895.–1897. gada tautskaites materiāli Kurzemes, Vitebskas un Vidzemes guberņā >
apdzīvotas vietas.
Kā sākt un ko meklēt? Piereģistrējaties ar lietotājvārdu un paroli. Tad ieklikšķiniet uz sadaļām datu
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Valmieras muižas (Wolmarshof) revīzija 1782., 1795. VNM, Inv. Nr. 7500
bāze un virtuālais arhīvs. Ierakstus virtuālajā arhīva lasītavā jāmeklē pēc draudzes piederības un gadiem.
Pētniekam būtu jāzina, kurai no reliģiskajām draudzēm ģimene agrāk piederējusi. Kur dzīvojuši – pilsētā
vai pagastā? Paralēli baznīcu grāmatām būtu jāskata arī Vidzemes un Kurzemes dvēseļu revīziju saraksti,
jo tajos uzskaitīts gan nekustāmais, gan kustāmais muižas īpašums, visi muižā strādājošie, muižai piederošo māju zemnieki ar ģimenēm. Tā kā revīzijas veiktas ar noteiktu laika atstarpi, samērā precīzi var izsekot
muižu un māju (zemnieku) likteņiem. Pēdējās revīzijas veiktas 19. gadsimta 50. gados.
Kā tas notiek? Piemēram, meklēju ziņas par kādreiz Vidzemes guberņā, Valmieras apriņķī, netālu no
Valmieras – tuvējā Valmiermuižas pagastā dzīvojošo Baložu dzimtu. Meklēšanas secība būs: klikšķinu uz
sadaļu > saturs > baznīcu grāmatas > uz izvēlēto reliģisko piederību (šajā gadījumā ev. lut.) > apdzīvotas
vietas > draudzi vai draudzi, ārpus Latvijas (tiek piedāvātas divas. Valmieras Austrumu (Wolmar, Wolmarshof) un Valmieras Veides (Wolmar –Weidenhof). Atverot izvēlēto resursu, šajā gadījumā, – Valmieras Austrumu, latviešu un vācu draudžu locekļu saraksti no 1717. līdz 1944. gadam. Izvēlamies draudzes
reģistra valodu > latviešu vai vācu; meklēšanas logos ieklikšķinām vajadzīgo > Dzimušie > Mirušie >
Laulātie > Iesvētītie > Draudzes locekļu saraksti > Dievgaldnieku saraksti; gads, no līdz).
Par uzziņu avotu noderēs jau minētie 1895.–1897. gada tautskaites materiāli Kurzemes, Vitebskas un
Vidzemes guberņā. Ar klikšķi atveram > apdzīvotas vietas, izvēloties attiecīgi mūs interesējošo pilsētu,
pagastu vai miestu. Piemēram, meklēju ziņas par X un Y ģimeni (dzimtu), kas, domājams 19. gs. / 20. gs.
mijā dzīvojusi netālu no apriņķa pilsētas Valmieras: meklējumus sāku ar tuvējiem pagastiem > Kauguriem,
Kokmuižu un Valmiermuižu. Ja šeit datu nav, meklējumu areālu paplašinu, attiecīgi izvēloties, attāluma ziņā, aizvien tālākas iespējamās dzīves vietas. Jāprecizē, ka daudzviet apdzīvoto vietu nosaukumi būs
fiksēti divās valodās - latviešu un vācu, bet atsevišķos gadījumos nosaukumi arī var būt poļu un igauņu
valodā, piemēram, Krāslavai (Volkovščizna folvarks; Daugavpils apriņķa uzskaitīto iedzīvotāju saraksti
1897. g.) vai Vecfenneru pagasts (Wana Wändra / Alt – Fennern; Statistiskas ziņas par Pērnavas pilsētā
dzimušajiem, laulātajiem, mirušajiem. Pērnavas apriņķa uzskaitīto iedzīvotāju saraksti. Kilingi (Kurkund),
Laiksāres (Laikssar) pagasti 1897. g.)
Grūtības varētu radīt dažādo rokrakstu atšifrēšana. Noderēs svešvalodu zināšanas, jo ieraksti, galvenokārt, veikti latviešu, vācu un krievu valodās. Nereti viens uzvārds ierakstīts dažādās variācijās, atkarībā no
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Valmieras Austrumu (Wolmar, Wolmarshof) latviešu, vācu iesvētāmo reģistrs (1846-1882). 128.lp. VNM,
Inv. Nr. 20.950
rakstveža izpratnes par pareizrakstību, kā arī no viņa dzirdes asuma – tiešā transkripcijā uzliekot nosaukto
uzvārdu uz papīra, vienlaikus to tulkojot no latviešu uz krievu vai no latviešu uz vācu u.c. valodām.

Meklējumi tīmeklī
Dzimtas koka veidošanā palīdzēs pieejamās ģenealoģijas programmas (vietnes, ko izmanto, lai apkopotu un sistematizētu ģenealoģiskos datus – preciz. I.Z.) un sociālie tīkli, kuri specializējušies tieši ģenealoģijas jeb dzimtas pētījumu vajadzībām. Iesakām Latvijā populārākās dzimtas koku veidošanas un dzimtas
pētniecības programmas http://dzimta.lv/2010/01/14/dzimtas-koku-veidosanas-portali-un-programmas/,
http://www.roots-saknes.lv/Research/Dzimtu vestures petisana.htm. Lai lasītu sadaļas metriskās grāmatas,
dvēseļu revīziju saraksti un pagasta ruļļi, datu atrašana un sakopošana jāklikšķina > uz atbilstošo izvēlni.
Noderēs arī https://www.draugiem.lv/groups/ Ciltskoka veidošana-dzimtas sakņu meklēšana; http://www.
lvportals.lv/visi/likumi-prakse/259871-dzimtas-koks-savu-saknu-atrasana/, http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/sevis-izzinasana-caur-sencu-likteniem-ka-un-kapec-veidot-dzimtas-koku.d?id=46183319. Plašais
piedāvājums ļauj izvēlēties piemērotāko. Lūk, vēl dažas:
• Geni.com lietotājiem ir visērtākais no internetā pieejamajiem sociālo tīklu projektiem. Šis projekts
pirmais sāka izmantot Flash tehnoloģiju – dzimtas koka (shēmas) virtuālajai zīmēšanai, kas vienlaikus ļauj
to ērti aplūkot, papildināt, drukāt, bet nepieciešamības gadījumā, arī labot. Geni.com ļaus Jums ievietot ne
tikai atsevišķu personu individuālos datus, fotogrāfijas, bet arī apkopot informāciju par notikumiem, kuros
iesaistītas vairākas personas, kā, piemēram, par kāzām, dzimšanas dienu svinēšanas u.c. pasākumiem. Ir
iespējams arī plānot jaunus pasākumus, izsūtot ielūgumus visiem dzimtas kokā esošajiem dzīvajiem tuviniekiem vai atsevišķi izvēlētām personām. Reģistrēšanās un Geni.com lietošana ir bezmaksas. Jāprecizē, ka
pamazām tiek ieviesti arī maksas pakalpojumi, tomēr par brīvu lietotājam pieejamas visas galvenās dzimtas
koku veidošanai un apkopošanai nepieciešamās funkcijas. Pavisam nesen Geni.com ieviesa tā saucamo
sakritību meklētāju: meklējot dzimtas koka sakritību ar citiem dzimtas kokiem, tas fiksē vēl neapzinātus
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radiniekus un ļauj paplašināt dzimtas koka meklējumus!
• Ancestry.com – viens no pirmajiem dzimtas koku sociālo tīklu projektiem, kurš praktiski piedāvā gandrīz tos pašus digitālos resursus kā Geni.com. Ne tik veiksmīgi izdevies realizēt dzimtas koka parādīšanu
(vizualizāciju), apgrūtinot darbu vietnes lietotājam. Ancestry.com pirmās 14 dienas būs bezmaksas. Reģistrējoties kā patstāvīgajam lietotājam mēneša maksa līdz 20 USD.
• MyHeritage.com – arī dzimtas koku izveidei lieto Flash atbalstu. Piedāvātās iespējas daudzviet dublējas ar Geni.com un Ancestry.com. Rekomendējam izmantot īpašo piedāvājumu senču meklētāju, kurš bez
maksas veiks Jūsu izvēlēto personu meklēšanu vairākos simtos internetā pieejamās datubāzēs, kuras satur
ģenealoģiska rakstura informāciju. MyHeritage.com lietošana bezmaksas. Jāprecizē, ka pastāv diezgan būtisks ierobežojums - dzimtas koku virtuāli varat izaudzēt tikai līdz 250 personām.
• OneGreatFamily.com – šajā ģenealoģijas programmā Jūs varat meklēt iespējamos radiniekus. OneGreateFamily.com izanalizē katru lietotāja ievadīto personu, meklējot saistību starp dažādu personu jau
ievadītajiem (digitalizētajiem) dzimtas kokiem. Vietnes mērķis – izveidot cilvēces kopēju dzimtas koku!
Lietotājam reģistrējoties, pirmās 7 dienas bezmaksas, pēc tam, sākot no 5 USD mēnesī.
• GEDCOM – saglabās Jūsu failus, ļaujot pārnest informāciju no vienas ģenealoģijas programmas/portāla uz citu. GEDCOM formātu atbalsta jau iepriekš minētie OneGreatFamily.com, MyHeritage.com, Ancestry.com, Geni.com.
• Agelong tree (genery.com) – ne tik plaša pielietojuma ziņā kā Geni.com vai MyHeritage.com, taču arī
šeit varat sākt veidot dzimtas koku. Lietošana bezmaksas, ja tas nepārsniegs 40 personas. Ciltskokam augot
un sazarojoties, jāpērk licence programmas izmantošanai; maksa 14.16 EUR.
• My Heritage (myheritage.lv) – mājaslapa, kas ļauj izpētīt, saglabāt un dalīties ar savas dzimtas vēsturi.
Tā piedāvā tiešsaistes, mobilo un programmatūras platformas (no 2006.). Atbalsta platformas nepārtraukti
tiek uzlabotas un atjauninātas.
• Family Tree Builder (FTB) – ģenealoģijas programmatūra, kas ļauj lietotājiem izveidot ciltskokus.
Programmatūrai pieejama bezmaksas lejupielāde! Lietošana bezmaksas līdz brīdim, kad dzimtas kokā apkopoto personu skaits nepārsniegs 250. Ja personu (vienību) skaits turpinās pieaugt, būs nepieciešams iegādāties licenci uz gadu par 75 EUR. Family Tree Builder atbalsta 40 valodas, arī latviešu. Lietotāji ievieto
datus par dzimšanu, miršanu, laulībām. Iespējams pievienot detalizētāku informāciju arī par dzīvesvietu,
profesiju, hobijiem, foto attēlus u.c., piedāvāta papildus izvēli – ciltskoku bezsaistē vai drošā tiešsaistes
vietnē. Dzimtas koku rekomendējam sinhronizēt tiešsaistes vietnē, kur tas būs pieejams arī tad, ja kaut
kādu iemeslu dēļ dati no datora pazuduši. FTB ērti izmantojama kopā ar iPad, iPhone un Android lietotņu
aplikācijām, kuras atverot, apskatāmi ciltskoki, datu vietnes, fotoattēli. Lejupielādējamas bez maksas!
Family Tree Builder tiek pastāvīgi atjaunināta, atšķirībā no pārējām programmām, tādējādi piesaistot arī
jauniešus, kuriem iespieddarbu baznīcu grāmatu u.c. dokumentu lasīšana papīra formātā, gan pētniecības
darbs vēstures arhīvos un muzejos – asociējas vien ar bezgala lielu garlaicību... Pateicoties jaunajām tehnoloģijām, dzimtas koka veidošanā nu varam aktīvi iesaistīt teju vai visus radiniekus: norādot elektronisko
pasta adresi, piereģistrējoties portālos, aktīvi piedalīties kopējā dzimtas koka veidošanā!
Kur meklēt ziņas, ja vēlaties veikt ģenealoģiskus pētījumus par agrāk Igaunijas pierobežā dzīvojošām
dzimtām? Tad Google interneta pārlūka meklētājā ierakstiet vārdu Saaga. Tā sauc Igaunijas Nacionālā
arhīva datubāzi ģimenes vēstures pētīšanai, kas pieejama mājaslapā www.eha.ee/saaga. Saaga datubāzē
glabājas digitalizēti Igaunijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Igaunijas Ortodoksālās baznīcas u.c. baznīcu draudžu reģistri un draudzes locekļu saraksti, Igaunijas Nacionālajā arhīvā saglabātās vaku grāmatas.
Līdzīgi kā Radurakstiem, reģistrētiem lietotājiem datubāze pieejama bez maksas.
Un, vēl – ja meklējumi dzimtas vēsturē saistāmi ar dižciltīgām personām ar krievu vai vācu izcelsmi,
izmantojiet http://russianfamily.ru, gan saiti uz Baltikum Genealogie, piereģistrējoties http://forum.ahnenforschung.net/.

Ģerboni un zīmogu?
Ja vēl nav pielikts punkts ciltskokam, iesakām apsvērt ieceri par ģerboņa vai zīmoga izveidi, kurš liecinātu par Jūsu dzimtas senumu, izcelsmi, nodarbošanos, nozīmīgākajiem notikumiem ģimenes vēsturē.
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Grāfu Mēdemu ģerbonis ar grāfa ranga kroni virs vairoga.
Hromolitogrāfija. 1896. Publicēts: Lancmanis I. Heraldika – Rīga:
Neputns, 2007. – 203. lpp.
Kādus attēlus, figūras, dalījumus, krāsas izvēlēties – trīs zvaigznes, sauli, rozi vai lilijas ziedu, egli vai
liepu, lauvu vai lāci, sakrustotus šķēpus vai atvērtu bišu stropu utt.? Padomam noderēs Imanta Lancmaņa
„Heraldikas” (2007.) izdevums latviešu valodā ar visdetalizētāko izklāstu par heraldikas vēsturi Eiropā un
Baltijā. Atsevišķa nodaļa veltīta heraldikas pielietojumam dzīvē: par ģerboņu sociālajām un funkcionālajām atšķirībām starp muižnieku un pilsoņu ģerboņiem, valsts un pašvaldību ģerboņiem, par mājas zīmju
lietošanu utt. Autora ieteikums – uzvārdus atveidot transkripcijā, vadoties pēc personas tautības un cik
iespējams tuvojoties vārda oriģinālajai formai. Franču augstmaņu uzvārdos, kas veidoti ar partikulas de
apvienojumā ar kāda vēsturiski pazīstama zemes īpašuma, pilsētas vai valsts nosaukumu, dots tituls aiz
vietvārda ģenitīvā (piemēram, Orleānas hercogs, franču duc d` Orléans), bet tām personām, kuru uzvārda sastāvdaļā ir mazāk pazīstamu dzimtas īpašumu nosaukums, lietots tituls ar partikulu de un attiecīgo
vietvārdu. Līdzīga diferenciācija ievērota arī Vācijas un Anglijas dzimtu uzvārdu latviskošanā (piemēram,
Brandenburgas markgrāfs, vācu Markgraf von Brandenburg). Muižnieku uzvārdi atveidoti ar „fon” (vācu
von), toties pilsoniskas izcelsmes viduslaiku personām, kam uzvārda vietā lietots dzīvesvietas vai dzimtās
pilsētas nosaukums, uzvārds veidots ar „no” (piemēram, Konrāds no Megenbergas, vācu Konrad von Megenberg). [22]
Apgalvojumam, ka viena un tā paša uzvārda transkripcijas var būt atšķirīgas (mainīgas) un bieži radnieciskās dzimtas personas nav ievērojušas matrikulā fiksēto uzvārda rakstību, piekrīt vēsturnieks Jānis Baltiņš
no Rundāles pils muzeja, kā piemēru to attiecinādams uz grāfu fon Zīversu dzimtu Vidzemē un Igaunijā:
„Latvijā uzvārds Zīverss, kas latviskoti skan Zīvers, ir bieži sastopams. Minētais uzvārds ir patronīmā ģenitīva forma no lejasvācu vārda „Zīverts” (Siewert), kas laika gaitā un vēsturisko norišu rezultātā ir izplatījies
ģeogrāfiski ļoti plašā areālā. Vārda „Zīverts” lietotāji, piemērojoties apgabalu un valstu iedzīvotāju valodu
dažādībai, bieži mainīja tā pieraksta formu un izrunu. Minēto norišu rezultātā Latvijā un vairākās citās
valstīs mīt iedzīvotāji ar uzvārdiem Zīverss, Zīverts, Sīverss vai pat Sīversons, Sīversens utt.[23].
Raksts ilustrēts ar Karla Frīdriha fon Zīversa sastādīto dzimtas koku, kura oriģināls glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, bet arī fon Zīversu vispārējo ģeneoloģisko shēmu un astoņām tabulām (Grāfi
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 īversi – Bauņu nams; fon Zīversi – Svētās Romas grāfu līnija; fon Zīversi – Holšteinas līnija; fon ZīZ
versi – Somijas un Rīgas līnija; grāfi Zīversi – Vecates nams; grāfi Zīversi – Vilzēnu nams; grāfi Zīversi
– Cēsu nams)[24]. Pēc iepriekšminētā parauga varam modelēt analogas tabulas, ievietojot tajās ziņas par
savas dzimtas izcelsmes vietu un darbības reģionu (Piemēram, Baloži Valmiermuižas pagasta Baložos,
Baloži – Valmierā, Baloži – Zviedrijā, Baloži - ASV)[25].

Avotu un historiogrāfijas raksturojums
Tēmas specifika par dzimtu vēsturi - noteikusi daudzveidīgu avotu un literatūras klāsta izmantošanu.
Kā atsevišķas avotu grupas iekļauti nepublicētie un publicētie dokumenti, periodiskie preses izdevumi,
ikonogrāfiskie avoti.
Nepublicētie rakstītie avoti. Ciltskoka tapšanas gaitā rekomendējam izmantot pēc iespējas apjomīgāku
avotu klāstu. Te ietilpst Jūsu aplūkojamā hronoloģiskajā posmā nepublicētie dokumenti, kas koncentrēti
Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Piemēram, Baložu dzimtas izpētei izmantoju Valmieras Latviešu biedrības dokumentāciju laikā posmā no tās dibināšanas līdz tās likvidācijai (1872-1940)[26]. Ģeneoloģiskās
informācijas nesēji ir arī draudžu baznīcas (metriku) grāmatas, dvēseļu revīziju saraksti utt., kas pieejami
reģionālo muzeju krājumos. Uzsākot pētniecības darbu Valmieras muzejā, varēsiet atrast ģeneoloģisko
informāciju, sākot ar 18. gadsimta piecdesmitajiem gadiem līdz pat 1. Pasaules karam. Faktiski, ja lokalizēta dzimtas izcelsmes vieta, varat izsekot senču gaitām pēc Lielā Ziemeļu kara, iegūt ziņas par ģimenes
locekļu lasītprasmi, uzvārdu došanu, fiksēt metriskos datus par dzimšanu un miršanu, laulībām, kristībām
u.c. ziņas[27].
1960. gada vasarā Valmieras novadpētniecības muzejs ekspedīcijas laikā Brenguļu ciema “Vecdaudžos”
iegūst 4 rokrakstus no kādreizējās Daudža saiešanas (Daudža saiešanas nama hronika (1769.–1872.))[28].
Līdzīgi kā citi hernhūtiešu brāļi un māsas, arī Daudža saimnieks rakstījis dzimtas hroniku. Iesākto turpinājuši viņa pēcteči, hernhūtiešu literatūrai raksturīgajā, kristīgi pazemīgajā formā un sentimentālā izteiksmē
par Dauvartu dzimtai svarīgākajiem notikumiem - dzimšanu, laulībām, nāvi u.c. “Kas pats rakstīt nepratis,
licis to citiem uzrakstīt. Viņos galvenokārt gan tēloti garīgie pārdzīvojumi, senākā vienaldzība, šaubas,
garīgā atmoda un laime, atdošanās Pestītājam”[29]. Minētā hronika kā vēstures liecība ļauj labāk izprast
kultūrvēsturisko, sociālo un reliģisko fonu Brāļu draudzes darbībai Latvijas laukos 18.–19. gadsimtā.
Dzimtas koku izpētei izmantojami ikonogrāfiskie un lietiskie avoti: pie ikonogrāfiskiem avotiem pieskaitāmi fotogrāfiskie materiāli. Fotogrāfija – neaizvietojams avots pētniecībā. Jāprecizē, ka fotogrāfijās
bieži fiksēti ne vien paši ģimenes locekļi (radinieki), bet arī dzimtas ievērojamākie notikumi (kristības,
kāzas, bēres, jubilejas, dzīves vietas maiņas utt.). Ja vēl nesen kārotās fotogrāfijas aplūkošanai nācās mērot
ceļu uz kādu no muzejiem, tagad pētnieku un interesentu ērtībām izveidota elektroniskā versija Latvijas
muzeju kopkatalogam, kurā reģistrējoties, iegūsiet ziņas ne vien par Jums interesējošām fotogrāfijām, bet
arī par dokumentiem, iespieddarbiem utt.
Publicētie avoti. Likumdošanas dokumenti. Jēdzienu ģimene, laulība, radniecība u.c. definējums dots
Latvijas Republikas 1937. gada Civillikumā, kas stājās spēkā 1938. g. 1. janvārī (pieņemts 1937. g. 28.
janvāra Ministru kabineta sēdē) [publicēts: Kodifikācijas nodaļas izdevumā. Rīga, 1937.] 1939. g. 21. XII.
Ministru kabinets pieņēma likumu „Par uzvārdu maiņu”, publicējot Latvijas valdības oficiālajā izdevumā
„Valdības Vēstnesis”. [publicēts: VV 22.12. 1939.]
Periodiskā prese. Dzimtu vēstures (ciltskoku) tēmas izpētē – prese ļoti būtisks uzziņu avots. Īpaši ražīgs
publikāciju skaita ziņā ir sabiedriskais darbinieks, 2. Saeimas deputāts Hermanis Enzeliņš (1867–1953),
kurš strādājot Latvijas valsts vēstures arhīvā, apkopoja materiālus par Valmieras, Cēsu, Burtnieku, Matīšu,
Trikātas u.c. novadu zemnieku vēsturi (dzimtām). Paveiktais lasāms vietējā iknedēļas laikrakstā Valmierietis (1929–1940) un Brīvās Zemes „Ilustrētajā pielikumā” (1927–1934).
Narratīvie avoti. Dienasgrāmatas, atmiņu publikācijas, daiļliteratūra. Faktu atlase atkarīga no pētnieka
kompetences: par vienu un to pašu cilvēku (personu) vai vēsturisku notikumu – autori var paust atšķirīgu
viedokli un notikumu traktējumu. Kritiski izvērtējot narratīvo avotu izmantošanu, tie noteikti papildinās
Jūsu informācijas apjomu par dzimtas vēsturi.
Historiogrāfija. Tēmu par dzimtu (cilts) vēsturi aktualizēja Latvijas Republikas laikā, piesaistot
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Mani senči un radi no mātes puses. H. Enzeliņa dzimtas ģeneoloģijas
pierakstu 1.lpp. Rokraksts uz 8 lapām. 1943.-1944. VNM, Inv. Nr. 24.069
p rofesionālus vēsturniekus un kultūras darbiniekus. Tam liecinājums, profesora Pētera Šmita vēsturiskais
apskats Latvju tautas dainu 5. sējumā – par senajām latviešu dzimtām. Profesora Šmita teorētiskajai nostādnei piekrīt kolēģis, privātdocents Arveds Švābe, dodot detalizētu skaidrojumu terminoloģijas jēdzieniem:
ģimene, lielģimene, brāļa lielģimene, mazā saime, lielā saime utt.[30]
Atzinību akadēmiskajās pētnieku aprindās guva jaunā vēsturnieka Edgara Dunsdorfa pētījums par 17.
gadsimta zviedru arklu revīzijām Vidzemē. Līdz tam vēstures avotu resursi, kas glabājās Zviedrijas arhīvos,
pētniecībai bija izmantoti salīdzinoši maz. [publicēts: LU raksti, Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak.
Sērija IV, 1. Rīga, 1938] [31]
Ar dzimtu vēsturi aizrāvās ne tikai profesionāļi. Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, Latvijas armijas kapteinis Kristaps Krišs Upelnieks (1891–1944), piedaloties Latvijas Universitātes izsludinātajos zinātnisko darbu
konkursos, ieguva pirmo godalgu ar darbu Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem [publicēts:
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Valmieras Austrumu latviešu, vācu draudzes ienākošo – izejošo dokumentu apkopojums par 1914. gadu.
73.lp. VNM, Inv. Nr. 23.863
Izglītības Mēnešraksts. 1936., Nr. 2.; Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem. Rīga: Valters
un Rapa, 1938.]. Darbu par uzvārdu došanu 1936. gada 8. martā pat apbalvoja ar Kr. Barona prēmiju! Otrs
– jau vairākkārt minētais senatnes pētnieks, lauksaimnieks, kaugurietis Hermanis Enzeliņš (1867–1953),
kuram laika posmā no 1930. līdz 1940. gadam iznāca trīs darbi: Atskats Trikātas novada senatnē. Rīga: A.
Gulbis, 1931., Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē. Valmiera: Zeme, 1932., Skats Cēsu
pilsētas un novada pagātnē. Cēsis: Cēsu Kūrorta komiteja, 1936.). Valmieras muzeja krājumā glabājas
Enzeliņa tēva un mātes dzimtu ģeneoloģiskie pieraksti un dzimtas koks, apraksti par Kauguru pagasta vecsaimniecību vēsturi utt.[32]
Apskats būtu nepilnīgs bez atsaucēm uz publikācijām Latvijas vēstures institūta žurnālos (1937–1940).
Vērts pārliecināties par literāta Artūra Baumaņa (1905–1989) veikumu, kurš apkopojis ziņas par Kronvalda
Ata un Krišjāņa Valdemāra senčiem [publicēts: LVIŽ. 1938., Nr. 2.]. Ka par savdabīgu vēstures avotu kalpojusi laika grāmata, konstatējis vēsturnieks Marģers Stepermanis (1898–1968), analizējot ierakstus Dunikas pagasta Smiltnieku dzimtas hronikā. Ieraksti veikti no 1812. līdz 1858. gadam, fiksējot lauku dzīves
dažādus notikumus, pārmaiņas ģimenē, tuvāko pazīstamo miršanas gadījumus, kaimiņu bērnu piedzimšanu
un kristības, dažādu svešu ļaužu ierašanos pagastā, laika ziņas utt. [publicēts: LVIŽ. 1938., Nr. 4.]. Bet, ja
interesējaties par brāļu draudzēm, tad rekomendējam teologa, valstsvīra, LU profesora Ludviga Adamoviča (1884–1943) pētījumu apskatā Senatne un Māksla [publicēts: SM. 1938., Nr. II.]. Šo darbu lielākais
trūkums bija apzināta izvairīšanās no negāciju atspoguļošanas dzimtu vēsturē. Autori apzināti izdarījuši
vienpusīgus secinājumus, ka jau vairākas paaudzes iepriekš, Vidzemes un Kurzemes zemnieki izjutuši sevi,
kā vienotu nāciju – latviešus.
Skaitā ziņā visvairāk ir pieejami darbi un publikācijas, kas iespiesti ne tik senā pagātnē, – Trešās atmodas laikā un vēlāk. Aizpildot tukšo nišu pēc padomju režīma gadiem, jaundibinātais Latvijas Kultūras
fonds aicināja sūtīt dzimtas stāstus – ar uzdevumu – atdot tautai atmiņu. Lasītāji novērtēja autoru raito,
nesamāksloto vēstījumu. 1992. gadā Likteņarhīva sērijā iznāca četri darbi: V. Timzes Dzīves atmiņu spogulis, A. Šķēles Dzimtas hronika, A. Janševska Dzīvotgriba un A. Dīriņa Velna karuselis. Kurzemnieka
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A. Šķēles grāmatā, uz papīra uzliktā dzimtas (ciltskoku) līniju vizualizācija, noderēja sava dzimtas koka
veidošanai! 1993. gadā iznāca vēsturnieka Uģa Niedres grāmata Iršu dārzs. Vēstījums par vidzemnieka
Augusta Pakalna mūža laiku un darbiem. Darba veiksme slēpās veiksmīgā grāmatas personāža, Augusta
Pakalna, dienasgrāmatas adaptācijā un vēsturisko faktu kompilācijā, sk. nodaļu par uzvārdu došanu Valkas apriņķa Aumeistaru draudzē 1826. g., agrārās reformas norise Aumeistaru pagastā u.c. Ja vēsturnieku
U. Niedru varam uzteikt kā vienu no pirmajiem profesionālajiem celmlaužiem aizvadītā gadsimta deviņdesmitajos gados, tad no 2000. līdz 2014. g. viņam pievienojies kupls, skaita ziņā, autoru pulciņš, kuri
pievērsušies sava novada un dzimtu vēstures pētniecībai; sk. avotu un literatūras sarakstā.
No publikācijām, kurās skarti izpētes tēmai būtiski jautājumi, noteikti jāpiemin Valdas Kvaskovas rakstu par dzimtu vēstures dokumentiem Latvijas Valsts vēstures arhīvā, mudinot izmantot iespējas dzimtu
vēstures pētīšanā, sniedzot arī ieskatu baznīcu grāmatu, dvēseļu revīziju, personu dokumentu u.c. fondos.
[publicēts: Latvijas Arhīvi. 2007., Nr. 1.]. No 1999. gada līdz 2014. gadam žurnālā publicēti vairāk kā trīsdesmit autoru pētījumi, veltīti dzimtu vēsturei; sk. avotu un literatūras sarakstā.
Par palīgavotiem izmantojumi kalendāri, vārdnīcas. Pilnīgu izmantoto avotu un literatūras sarakstu skatīt darba beigās.

Valmieras Austrumu un Veides draudzes teritoriju plāns. Ap 1908. g. LU Akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krājums, Ms 1153, 76. v.
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Lauka darbs, apzināšanas un pētnieciskās ekspedīcijas
Lauka darbs jeb ekspedīcijas (vienas vai vairāku dienu lauka pētījumi, atbilstoši iepriekš noteiktiem
mērķiem un izstrādātam maršrutam) līdzās avotu un literatūras izpētei ir otra nozīmīgākā novadpētniecības
sastāvdaļa. Lai gan iespējams visai detalizēti pētīt kādas nelielas teritorijas, piemēram, muižas vai zemnieka sētas vēstures atsevišķus aspektus, izmantojot tikai sabiedriskās atmiņas institūcijās (muzejos, bibliotēkās, arhīvos) saglabātos rakstītos avotus un priekšmetus, pētāmos objektus un ainavu kopumā klātienē
neiepazīstot, tomēr šāda pētījuma rezultāti vairumā gadījumu kvalitatīvi nebūs pielīdzināmi darbam, kas
tapis, autoram personiski apmeklējot un izzinot izpētes teritoriju.
Novadpētnieka lauka darbs ir ļoti daudzveidīgs – atkarībā no apstākļiem, situācijas un darba mērķiem,
tas sevī iekļauj atsevišķus vēsturnieka, arheologa, arhitekta, valodnieka, folklorista, sociologa, ģeogrāfa,
ģeologa un biologa izpētes objektus, iespēju robežās izmantojot šo zinātņu nozaru speciālistu pielietotās
pētniecības un dokumentēšanas metodes.
Protams, jāatceras, ka, apzinot un pētot arheoloģijas pieminekļus, novadpētnieks, ja tam nav arheologa
sertifikāts, nedrīkst patstāvīgi veikt nekādus izrakumus – jāizmanto tikai zemsedzi netraucējošas apzināšanas un dokumentēšanas metodes, kuru veikšanai nav nepieciešama atļauja.
Būtisks novadpētniecības darba aspekts ir pieredzes apmaiņa un sadarbība novadpētnieku starpā. Apvienojot resursus, piemēram, dalot transporta izdevumus, novadpētnieki var veikt plašākus un tālākus jeb
biežākus izbraukumus. Strādājot kopā, darbs kļūst interesantāks un saistošāks, jo paveras iespēja diskusijai,
interpretāciju kritiskai analīzei. Sadarbībai obligāti nav jābūt ar tās pašas teritorijas pētnieku, ja tuvējā apkārtnē tādus neizdodas atrast. Tikpat labi kolēģis var pētīt arī kādu citu novadu. Tas dod iespēju salīdzināt
vietas, saskatīt kopsakarības un ieraudzīt atšķirības. Tomēr vietējie domubiedri un atbalstītāji ir jāmeklē
jebkurā gadījumā. Tie vajadzīgi, piemēram, lai varētu izstrādāt un īstenot dažādus projektus, kuru vadlīnijas prasa sabiedrības iesaisti un līdzdalību.
Īpaši svarīgi novadpētniekam ir nodibināt koleģiāli draudzīgus sakarus ar kādu no tuvākajām atmiņas
glabāšanas institūcijām, ieteicams, vietējo vai reģionālo muzeju, bibliotēku. Tas ir nozīmīgi vairāku iemeslu dēļ. Vispirms jau novadpētniekam, ja vien tas pats nav vēsturnieks, bieži nepieciešams profesionāls
padoms, lai konkretizētu pētījumu virzienu un apgūtu praktiskās iemaņas. Otrkārt, novadpētniekam lauka
darba ietvaros bieži rodas iespēja iegūt (saņemt dāvinājumā, atrast, nopirkt...) dažādus vēsturiskus un etnogrāfiskus priekšmetus, fotogrāfijas, dokumentus... Taču šādu priekšmetu vākšana un saglabāšana personiskās kolekcijās būtu attaisnojama tikai tad, ja tos nebūtu iespējams nodot nevienā sabiedriskā atmiņas institūcijā, kurā šiem materiāliem tiek nodrošināta saglabāšana un brīva pieeja (muzeji var atteikties pieņemt
priekšmetus, ja tie ir bieži sastopami un jau pietiekami pārstāvēti to krājumā, kā arī tad, ja priekšmets vai
dokuments neatbilst muzeja krājuma veidošanas politikai, krājuma tēmām). Principiāls izņēmums varētu
būt priekšmeti, kas no to iepriekšējiem īpašniekiem tiek nopirkti, kā arī personīgās dzimtas vēstures liecības. Tāpat būtu tikai saprātīgi, ja novadpētnieks saglabātu savā rīcībā fotogrāfijas, kamēr nerodas iespēja
iegūt kvalitatīvas to kopijas. Taču arī tad jāatceras, ka nenodrošinot priekšmetiem un dokumentiem profesionālu apstrādi (dezinfekcija, struktūras nostiprināšana) un atbilstošus glabāšanas apstākļus (apgaismojums, gaisa tīrība, klimata režīms), tie var neatgriezeniski sabojāties. Gadījumos, kad novadpētnieks patur
iegūtos priekšmetus savā pārziņā, ļoti ieteicams atmiņas institūcijām nodot vismaz ziņas par priekšmetiem,
to attēlus, ieskenētās kopijas.

Avotu un ziņu apkopošana
Lauka darba sekmes ir tieši proporcionālas tā sagatavošanā ieguldītā darba, zināšanu un pieredzes
summai. Tas nozīmē, ka, sperot pirmos soļus novadpētniecībā jārēķinās ar mazākiem ieguvumiem, jābūt
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V. Grīviņš un D. Čakste, apsekojot Tiniņkalna senkapus (Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts).
2003. g. 15. novembris. A. Jakoviča foto.
g atavam atzīt un pieņemt savas kļūdas (nevienā amatā gatavi meistari no plaukta nekrīt) un jāspēj no tām
mācīties.
Novadpētnieks, pirms pašam sākt lauka darbu, vispirms cenšas iepazīties ar iepriekš publicētiem un
nepublicētiem uz savu izpētes teritoriju attiecināmiem citu autoru pētījumiem, savākt un izvērtēt pēc iespējas plašāku avotu materiālu un literatūras ziņu klāstu, kā arī apgūt nepieciešamās pamatzināšanas, lai
labāk izprastu kultūrvēsturiskās ainavas veidošanos, tās atsevišķos elementus un savā izpētes teritorijā
norisinājušos vai tās dzīvi savulaik ietekmējušos vēsturiskos notikumus. Piemēram, nav iedomājama kādas
atsevišķas muižas vēstures izpēte, neiepazīstoties ar muižu izveidošanos Livonijā un to tālāko attīstību 17.–
20.gs. līdz pat muižu pārņemšanai valsts īpašumā un to zemju sadalīšanai Latvijas pilsoņiem 1920.–1937.g.
agrārreformā. Savukārt, lai raksturotu sava novada ģeomorfoloģiskos (zemes virsmas reljefa) veidojumus,
pamatos jāsaprot to tapšanas apstākļi, nogulumu veidošanās, ledāju ietekme un pēcleduslaikmeta procesi.
Teiktais nenozīmē, ka novadpētniekam būtu jākļūst par profesionālu vēsturnieku, ģeologu, biologu, valodnieku vienā personā..., nebūt nē. Tas nemaz nav iespējams. Vismaz ne vairs mūsu specializācijas un augsto
tehnoloģiju laikmetā. Taču jomas un tēmas, ar kurām novadpētnieks gatavojas strādāt, tam jāpārzina vismaz vidusskolas programmas ietvaros kā arī ir ieteicama regulāra zināšanu papildināšana un paplašināšana,
lasot atbilstošu literatūru, konsultējoties ar speciālistiem, piedaloties tematiskos izglītojošos pasākumos,
utml.
Ideālā gadījumā novadpētnieks vāc visa veida ziņas par savu izpētes teritoriju, tās atbilstoši kārtojot.
Tomēr, ja pilna spektra pētniecība šķiet pārāk plaša vai atsevišķas jomas jeb periodi, piemēram, dabas pieminekļi, aizvēsture vai, gluži otrādi, nesenā padomju perioda vēsture, pētniekam personīgi interesē mazāk,
var noteikt segmentētākus darbības mērķus. Piemēram, vākt tikai ziņas par sava pagasta ievērojamiem cilvēkiem, arheoloģijas pieminekļiem vai vecsaimniecībām. Jeb vēl šaurāk – apkopot materiālus par padomju
okupācijas laikā deportētajām ģimenēm. Katrā gadījumā, sākot darboties novadpētniecībā, svarīgi pašam
noteikt savas izpētes teritoriju un darbības mērķus. Ar laiku tie, protams, var mainīties un paplašināties vai,
gluži otrādi, sašaurināties.
Lai kā arī pēc veca paraduma gribētos teikt, ka novadpētnieka pirmajai “pieturai”, vācot materiālus par
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Akmeņos iekalto zīmju labākai redzamībai tās pirms fotografēšanas ieteicams ievilkt ar krītu. A. Jakovičs
pie viena no Emērķu viduslaiku kapsētas (Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts) krustakmeņiem.
2003. g. 16. novembris. V. Grīviņa foto.
savu novadu, vajadzētu būt bibliotēkai vai vietējam muzejam, tomēr mūsdienu realitātē pirmā vieta, kur
meklējam informāciju, neapšaubāmi ir internets. Tas gan nav nekas slikts, ja vien internetu izmanto lietpratīgi un neuzlūko par vienīgo uzziņas avotu. Turklāt internetā tagad jau ir pieejami visai daudz atbilstoši
apstrādāti un sakārtoti primārie un sekundārie vēstures avoti, tai skaitā dzimtas vēstures pētījumos noderīgi dokumenti (raduraksti.lv), publikācijas presē (periodika.lv), folkloras materiāli (garamantas.lv) un
fotogrāfijas (zudusilatvija.lv). Tāpat noderīgas ir dažādu institūciju datu bāzes, kurās apkopotas ziņas par
dabas un kultūrvēstures pieminekļiem (DAP dabas datu pārvaldības sistēma “Ozols” (http://www.daba.
gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/), VMD projekta “Kultūras mantojums”
datu bāze (http://mkt.vmd.gov.lv/cultural/), ezeri.lv, u.c.).
Taču, neskatoties uz interneta sniegtajām priekšrocībām un iespējām avotu un ziņu apkopošanai, pētniecībai, paralēli tīmekļa izmantošanai, tik un tā vajadzētu notikt apmēram šādā secībā: vietējā un reģionālā
bibliotēka, vietējie un reģionālie muzeji (skolu, pagastu, bij. rajonu novadpētniecības muzeji), Nacionālā
bibliotēka un centrālās atmiņas institūcijas (Rīgas muzeji, Rīgas un reģionālās krātuves, institūti, arhīvi...).
Vietējās, novadpētnieka izpētes teritorijā esošās un tai teritoriāli administratīvi piekritīgās sabiedriskās atmiņas institūcijas (piem. zonālie arhīvi) jāapmeklē kaut vai tāpēc, lai iepazītos ar tur strādājošiem cilvēkiem, daļa no kuriem sava darba uzdevumu ietvaros jau veic novadpētniecības darbu un var kļūt gan par
sadarbības partneriem, gan padomdevējiem.
Protams, kā visā, tā arī šeit pastāv izņēmumi. Apzinot savas izpētes teritorijas kultūras pieminekļus, jāsāk
ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu un pašvaldības izveidoto kultūras pieminekļu sarakstu,
ja konkrētajā pašvaldībā tāds ticis sastādīts un apstiprināts (bieži vien vietēji izcelto (bet bez juridiska statusa) pieminekļu uzskaitījums atrodams teritorijas plānojumos un attīstības programmās). Tad jānoskaidro,
kādas ziņas par izpētes teritoriju atrodamas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu
dokumentācijas centra arhīvā un bijušās Pieminekļu valdes arhīvā Nacionālajā vēstures muzejā Rīgā – šajos arhīvos, kur informācija sakārtota pēc pagastiem un pilsētām, var atrast norādes gan par iznīcinātiem,
gan nelokalizētiem un mazāk nozīmīgiem pieminekļiem, kas no aizsargājamo objektu saraksta izņemti
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Novadpētnieka Jāņa Kučera (1901–1989) dēls J. Kučers pie tēva piemiņas ekspozīcijas dzimtajās mājās
Lejasciema pagasta “Zemītēs”. 2003. g. 27. augusts. A. Jakoviča foto.
jeb vispār tajos nekad nav tikuši iekļauti. Ziņas par arheoloģiski pētītajiem objektiem, ja darbus veikuši
Latvijas vēstures institūta arheologi, glabājas šīs institūcijas bibliotēkā. Tāpat par dažādiem pieminekļiem
(kā arī novada tradīcijām un folkloru) var uzzināt, izpētot LU Latviešu folkloras krātuves teiku un nostāstu
kartotēku, LFK fondus, kuros folkloras materiālus Latvijas pirmās brīvvalsts laikā iesūtīja skolas, kā arī
atsevišķu novadpētnieku (K. Bukuma, J. Kučera, M. Bērziņa, S. Rusmaņa u.c.) fondus. Noderīgi materiāli
atrodami arī Latviešu valodas un literatūras institūta arhīvā.
Tikai tad, kad novadpētnieks ir noskaidrojis, kādas ziņas par viņa izpētes teritoriju glabājas minētajās
atmiņas institūcijās, būtu vērts sākt sistemātisku citu krātuvju apzināšanu un doties lauka ekspedīcijās, apsekojot dabā jau zināmos objektus un meklēt jaunas, iepriekš nezināmas vietas.

Ekspedīciju/apsekojumu mērķu un uzdevumu noteikšana, pamatkarte
Plānojot ekspedīciju, svarīgi saprast tās mērķus un, no tiem izejot, noteikt konkrētus darba uzdevumus.
Piemēram, ja ekspedīcijas mērķis ir novadpētnieka izpētes teritorijas sākotnējā iepazīšana, tad nav ieteicams
šajā reizē plānot iedzīvotāju intervēšanu, kas ir, pirmkārt, visai laikietilpīgs process un, otrkārt, ja pētāmā
teritorija un tās lokālās vēstures svarīgākie posmi, notikumi, elementi un personas novadpētniekam vēl nav
pilnībā pazīstami, intervija būs ar mazāku vērtību – pat cilvēki, kas daudz zina par tuvējo apkārtni un labi
atceras notikumus, kas risinājušies pirms vairākiem gadu desmitiem, ļoti bieži uz stāstīšanu ir jāuzvedina
ar atbilstošiem jautājumiem. Taču tādus varam uzdot tikai tad, ja paši esam pazīstami ar kultūrvēsturisko
telpu, kurā strādājam. Tāpēc teritorijas iepazīšanas laikā kā metodi ziņu iegūšanai no vietējiem iedzīvotājiem izmantosim aptaujāšanu (uzdodot nedaudz jautājumu par konkrētiem objektiem vai tuvējo apkārtni),
pie reizes noskaidrojot iespējamos labākos teicējus, pie kuriem vērts atgriezties vēlāk.
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Darba karte – LĢIA topogrāfiskās kartes (1: 50,000) izdruka ar atzīmētiem maršruta objektiem.

Pamatkarte
Sākot pētīt kādu teritoriju (pagastu, muižu, draudzi, jebkādu citu brīvi izvēlētu kompaktu teritoriju),
vispirms jāizveido piemērota mēroga darba karte jeb pamatkarte, uz kuras iespējams atlikt jau zināmās
vai neklātienē viegli lokalizējamas vietas – vecsaimniecības, jaunsaimniecības, amatnieku mājas, krogus,
ķieģeļu cepļus, pagasta valdes, skolas, dzirnavas, muižas, pusmuižas, reģistrētās arheoloģiskās vietas, atzīmēt atsevišķus vietvārdus, u.c. Pārlūkošanai un kopēja priekšstata gūšanai piemērotākais šādas teritorijas
izpētes pamatkartes mērogs ir 1:25,000. Ja novadpētniekam ir atbilstošas prasmes, darba karti var veidot
digitālā vidē. Atkarībā no prasmju līmeņa tā var būt gan rastra attēls (attēli), uz kura kādā grafiskā programmā tiek likti virsū punkti, līnijas un laukumi, gan arī GIS projekts ar pamatkarti vektoru un/vai rastra formātā, dažādiem pievienotiem citu datu slāņiem. Iespējas, ko piedāvā kartogrāfijai izmantojama brīvpieejas
programmatūra, šodien ir ļoti plašas. Viss atkarīgs no lietotāja zināšanām un prasmēm. Taču ļoti vienkāršs
un ērts, jebkuram novadpētniekam pieejams objektu kartēšanas veids ir darbs ar tradicionālo papīra karti,
uz kuras veido atzīmes vai nu ar marķieri un pildspalvu jeb spraudītēm vai uzlīmēm. Papīra pamatkartei
visvienkāršāk lietot Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskās kartes (1:50,000) lapas, kuras izgatavotas visai valsts teritorijai un ir nopērkamas arī digitālā formātā. Ja mērogs apmierina, var lietot
šīs pašas kartes, taču, ja ērtāk tomēr ir strādāt mērogā 1:25,000, topogrāfisko karšu lapas jebkurā biroja
pakalpojumu centrā var palielināt ar krāsaino kopējamo aparātu (to, kurš mērogs pašam piemērotāks, katrs
novadpētnieks var noteikt eksperimentāli, praktiski padarbojoties ar dažādiem mērogiem).
Digitālā GIS kartē tas ir ļoti vienkārši (izveido atbilstošus datu bāzes ierakstu laukus), taču arī strādājot
ar papīra pamatkarti var izdomāt kā atsevišķi iezīmēt apzinātās, apsekotās un dokumentētās vietas, labā
aizsardzībās stāvoklī esošos dabas un kultūras pieminekļus un apdraudētos/postītos objektus. Šādas atzīmes
var jūtami atvieglot ekspedīciju maršrutu plānošanu.
Lauka darba un ekspedīciju vajadzībām teritorijas papīra pamatkarti neizmanto – pēc pāris intensīvām
ekspedīcijām no tās var pāri palikt tikai strēmeles. Ekspedīcijām lieto vai nu atsevišķas tāda paša mēroga
kartes vai cita (lielāka) mēroga karšu izdrukas jeb kopijas, no kurām jauno jeb precizēto informāciju pēc
ekspedīcijas pārnes uz pamatkarti.
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Maršruta sastādīšana
Kad ekspedīcijas mērķi un uzdevumi ir noteikti, var ķerties pie detalizēta maršruta sastādīšanas.
Ņemot vērā, ka novadpētnieks savu izpētes teritoriju kā likums izzina ilgstoši un padziļināti, kā arī,
atceroties par katra brauciena vai pārgājiena izmaksām un laika patēriņu, ekspedīcijas maršrutu ieteicams
sastādīt rūpīgi – tā, lai neuzmanības dēļ nepalaistu garām mums saistošus objektus un vietas, uz kurām pēc
tam nāksies doties atsevišķi.
Īpaši svarīgs maršruta sagatavošanas procesā, atbilstošo avotu un literatūras ziņu apkopošanā, ir darbs ar
kartēm. Turklāt jāizmanto ne tikai mūsdienu, bet arī vēsturiskās kartes, kurās ir atzīmētas daudzas šo karšu
tapšanas brīdī vietējai sabiedrībai, pašvaldībām un valsts varai nozīmīgas vietas, objekti, ceļi, atspoguļota
zemes izmantošana.
Kad maršruts, uz kartes atzīmējot visus apsekot paredzētos objektus (kompleksā ietilpstošus objektus, ja
tie ir tuvu viens pie otra, maršruta kartē atzīmē ar vienu punktu), sastādīts, tādā pat secībā, kādā paredzēts
šīs vietas apmeklēt, jāsakārto līdzi ņemamie apkopotie materiāli. Materiālus atbilstošā kārtībā jāievieto
ātršuvēja mapē, sakārtojot pa kabatiņām. Pie katra objekta materiāliem kā pirmo lapu var ielikt izdruku no
PSRS armijas topogrāfiskās kartes mērogā 1:10,000, attiecīgo objektu novietojot izdrukas centrā.

Novadpētnieka žurnāls un ekspedīciju dienasgrāmatas
Lauka darbos iegūto materiālu nozīmi, to vēlākas izmantošanas iespējas lielā mērā nosaka ekspedīcijas
dokumentācija – ja tā ir nesistemātiska un nestandartizēta, tad, paejot dažiem gadiem, jau pats novadpētnieks, nemaz nerunājot par citiem interesentiem un pētniekiem, brīžiem nesapratīs, kādas personas un vietas
uzņemtas viņa attēlos, kas īsti fiksēts kādā ģeogrāfiski nelokalizētā shēmā un būs aizmirsis lielāko daļu no
datu nesējos neierakstītā intervijā uzzinātā. Lai tā nenotiktu, pirmais palīgs ir ekspedīcijas dienasgrāmata.
Dienasgrāmatu ieteicams rakstīt katrai ekspedīcijai atsevišķu, vienlaikus vedot kopējo žurnālu, kurā īsi
tiek aprakstītas kārtējās novadpētnieciskās aktivitātes. Žurnāla ieraksti var izskatīties piemēram šādi:
23. janvāris. Darbs X muzejā. Izskatītas lietas nr. XX, XXX.
18. marts. Ekspedīcija (šifrs E18032015). Pilskalna Y un tā tuvējās apkārtnes apsekošana.
5. aprīlis. Saruna ar A. Bērziņu (dzimusi Priedīte, Mazozolos), dzīvo Kalna ielā 6. Tematiska intervija
(tēmas: darbs kolhozā pēckara laikā, X muižas ēkas izmantošana padomju varas periodā) Saruna ierakstīta
diktofonā.
Dienasgrāmatu iesākot, jānorāda autors, ekspedīcijas laiks, mērķis, uzdevumi, jāapraksta plānotais
maršruts, jāuzskaita dalībnieki, utt. Dienas gaitā dienasgrāmatā jāpieraksta viss svarīgākais, tajā iekļaujot
ekspedīcijas gaitu ar laika atzīmēm, apmeklētos objektus, to vispārēju raksturojumu, ja iespējams, nosaucot
zemes gabalu vai māju īpašniekus, atzīmējot to telefonus, e-pastus. Tāpat dienasgrāmatā jāatzīmē viss subjektīvi būtiskais, personīgie dienasgrāmatas autora un/vai citu ekspedīcijas dalībnieku iespaidi, novērojumi.
Dienas beigās jāsastāda tās kopsavilkums, rezumējot paveikto, salīdzinot dabā īstenoto maršrutu ar iepriekš
plānoto, kā arī, ja ekspedīcija notiek vairākas dienas un tas ir nepieciešams (dienas gaitā, piemēram, iegūtas
ziņas par kādu interesantu, iepriekš nezināmu objektu vai potenciālu teicēju), jāpapildina nākamās dienas
maršruts un darba plāns. Jāatceras, ka dienasgrāmatā ir teju neiespējami ierakstīt pārāk daudz, taču ļoti
viegli subjektīvu iemeslu dēļ rakstīšanas brīdī atstāt nepiefiksētas šķietami nesvarīgas, maznozīmīgas lietas. Līdztekus dienasgrāmatai vai kā tās virtuālo paplašinājumu var lietot diktofonu. Tomēr paļauties tikai
uz digitālo ierakstu kā ekspedīcijas dienasgrāmatas alternatīvu nevar – elektroniskie dati, lai gan ļoti ērti
lietošanai un kompakti, patiesībā ir visai nedroši un, ja tie nav ierakstīti CD, DVD vai līdzīgos “cietos” datu
nesējos, viens tīkla pārsprieguma vai zibens izraisīts elektronegadījums tos var neatgriezeniski iznīcināt.
Tāpēc arī tad, kad ekspedīcijas gaitā radušos iespaidus fiksējam diktofonā, tos drīz pēc ekspedīcijas vismaz
konspektīvi jāieraksta dienasgrāmatā. Ja tiek lietots diktofons, dienasgrāmatā ieteicams katrai dienai atstāt
pāris nepierakstītas lapas (vadoties pēc ieraksta ilguma), kur vēlāk, hronoloģiski atbilstošā vietā, pārrakstīt
diktofonā ierunāto.
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Arheoloģisko vietu veidi, lauku sētas etnogrāfiskie elementi/vienības, arhitektūras/
pilsētbūvniecības elementi un pieminekļi, dabas objektu veidi
Lai apzināšanas un izpētes lauka darbiem būtu labāki rezultāti, novadpētniekam dabā jāprot atpazīt un
pareizi klasificēt kultūrvēsturiskās ainavas dažādās sastāvdaļas, jo īpaši – grūtāk nosakāmās arheoloģiskās
vietas, etnogrāfisko viensētu un ciemu dažādās celtnes, pilsētbūvniecības pieminekļus, tehniskā un industriālā mantojuma vietas, dabas objektus....

Klasifikācija
Vietas un pieminekļus (resp. – kultūrvēsturiskos un dabas objektus, kuriem piešķirts juridisks aizsardzības statuss – valsts vai vietējas nozīmes piemineklis) iespējams sadalīt dažādās tipoloģiskās un funkcionālās
grupās, taču ir pamatgrupas, piemēram, senkapi, kuras visos dalījumos lielākoties tiek aplūkotas vienoti.
Atbilstoši MK noteikumiem par Kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu un restaurāciju,
arheoloģijas pieminekļi tiek iedalīti šādās kopās:
- senās dzīvesvietas (apmetnes, ciemi, pilskalni, ezera mītnes viduslaiku mūra pilis, vēsturiskais slānis);
- dažāda veida senkapi un to virszemes veidojumi, viduslaiku kapsētas;
- kulta vietas (akmeņi, koki, alas, birzis u. c.);
- hidrotehniskās būves;
- ceļi;
- ražotņu paliekas;
- depozīti;
- senās kauju, apspriežu, tiesu un pulcēšanās vietas;
- kuģi un to kravas;
- senie priekšmeti, kas ir roku darbs.
Pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļi ir:
- pilsētu plānojums (ielas un laukumi to apbūves līnijās);
- celtnes;
- kulta celtnes;
- dzīvojamās ēkas;
- sabiedriskās ēkas;
- aizsardzības un inženiertehniskās būves;
- tautas celtniecības objekti;
- kapsētas, dārzi un parki.
Industriālie pieminekļi ir:
- ēkas, būves, iekārtas, priekšmeti un citi tehniska rakstura objekti, kas atspoguļo ražošanas, amatniecības, transporta, lauksaimniecības attīstību un teritoriju infrastruktūras attīstību, kā arī militāro vēsturi.
Mākslas pieminekļi ir tēlotājas, dekoratīvās un lietišķās mākslas darbi un mākslas amatniecības izstrādājumi, kas raksturo vēsturisko stilu laikposmus un latviešu nacionālo mākslu, arī:
- pieminekļi un skulptūras, kas uzcelti Latvijas Republikas teritorijā un ir veltīti nozīmīgu notikumu un
ievērojamu personību atcerei, kā arī kapa pieminekļi;
- glezniecības un dekoratīvas glezniecības darbi, altārgleznas, sienu un griestu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcu ikonas, dekoratīvā glezniecība baznīcu iekārtu ansambļu sastāvā;
- stājgrafikas un iespiedgrafikas darbi (grāmatu ilustrācijas un apdare), miniatūras un akvareļi;
- lietišķās un dekoratīvās makslas paraugi (keramikas, stikla, metāla, koka, akmens, kaula, ādas, tekstiliju
izstrādājumi);
- objekti, kas raksturo vēsturiskos mākslas stilus un satur informāciju par citu reģionu mākslas parādībām.
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Ekspedīcijās lieti noder 1 m garš plastikāta vai koka lineāls ar labi saskatāmām decimetru atzīmēm.
Vēstures pieminekļi ir teritorijas, vietas, ēkas, būves, priekšmeti kas var nodrošināt Latvijas vēstures
nozīmīgāko notikumu un personu piemiņas saglabāšanu. Tie saistīti ar:
- valsts iekārtas izmaiņām un valsts vadītāju piemiņas vietām;
- kultūras un sabiedrisko kustību (biedrību, organizāciju, partiju u. tml.) attīstību un kultūras darbinieku
piemiņas un apbedījumu vietām;
- zinātnes, izglītības, tehnikas, amatniecības, lauksaimniecības un rūpniecības attīstību;
- karadarbību, pretošanās kustību un civiliedzīvotāju iznīcināšanu.
Šis, LR oficiālais kultūras pieminekļu dalījums ir izstrādāts atbilstoši pieminekļu uzskaites un aizsardzības vajadzībām, zināmā mērā atspoguļojot Latvijā vēsturiski izveidojušās pieminekļu aizsardzības tradīcijas. Turpretī novadpētniecības (arī tūrisma) mērķiem, tos skatot mūsdienu teorētiskās bāzes un metodoloģijas kontekstā, atbilstošāka ir vietu kārtošana pēc sociāli ģeogrāfiskās funkcionalitātes jeb, vienkāršāk
izsakoties, pēc vietu praktiskā pielietojuma un nozīmes ikdienas dzīvē kā arī to novietojuma ainavā/kopienas dzīves telpā. Tīmekļa vietne historia.lv novadpētniekiem piedāvā lietot vietu dalījumu, kas ir nedaudz
izmainīts un papildināts Valsts meža dienesta 2009.-2011.g. īstenotā ES Igaunijas-Latvijas programmas
projekta “Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā” ietvaros izstrādātais
klasifikators. Galvenās historia.lv vietu klasifikatora sadaļas jeb kopas ir šādas:
- Mājvietas;
- Ceļi un robežas;
- Saimnieciskās darbības vietas;
- Militārās būves un vietas;
- Apbedījumu un piemiņas vietas;
- Kultūras, izglītības, sabiedriskās dzīves norišu un sporta vietas;
- Sakrālās un mītiskās vietas;
- Neskaidras nozīmes cilvēka veidoti objekti;
- Koki un koku grupas;
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Krūmos ieaugušo Mīlakšu krustakmeni (Raunas novads, Drustu pagasts) meklējot...
2004. g. 2. septembris. V. Grīviņa foto.
- Aizsargājamo augu atradnes;
- Aizsargājamie dzīvnieki;
- Biotopi;
- Ģeoloģiskie objekti;
- Ūdeņi;
- Vietvārdi.
Izvērstu historia.lv klasifikatora skatu ar visām tajā šobrīd iekļautajām apakškategorijām var aplūkot
šeit: www.historia.lv/vietas. Jānorāda, ka klasifikatorā iekļauto apakškategoriju kopums nav uzlūkojams kā
nemainīgs, pabeigts lielums. Esošās kategorijas, protams, nost ņemtas netiks, taču, ja lietotājiem radīsies
pamatota nepieciešamība, iespējama jaunu apakškategoriju pievienošana.
Šāds dalījums, pie tam datu bāzē veidojot ierakstus ne tikai objektiem ar juridisko kultūras pieminekļa statusu, bet visām attiecīgajā kopā iederīgajām kultūrvēsturiskajām vietām, pēc historia.lv redakcijas
domām novadpētniecībai ir daudz lietderīgāks, jo ļauj, piemēram, kādā atsevišķā teritorijā kā vienotu veselumu aplūkot vai nu visas vēsturiskās mājvietas – zemnieku sētas (vecsaimniecības, jaunsaimniecības,
amatnieku sētas, u.c.), muižas, pilis un pilsētas – vai tikai kādu atsevišķu mājvietu kategoriju.

Vietu noteikšana (piesaiste klasifikatora kategorijām)
Daudzas kultūrvēsturiskās vietas (dzirnavas, dzelzceļa līnijas, pilskalni, u.c.), ja vien tās saglabājušās,
dabā ir viegli atpazīstamas, un to noteikšana novadpētniekam nevarētu sagādāt lielas grūtības. Sarežģītāk
ir gadījumos, kad objekta virszemes daļa vai nu pilnībā zudusi, jeb arī tās saglabāšanās stāvoklis ir tāds,
ka vietu var sajaukt ar citās kategorijās ietilpstošiem, taču vizuāli līdzīgiem objektiem. Piemēram, bronzas
un senākās dzelzs laikmeta akmeņkrāvuma uzkalniņkaps var līdzināties senajās agrārajās sistēmās nereti
sastopamam elementam – akmeņu krāvumam. Akmeņi uzkalniņkapam līdzīgā kaudzē var būt sakrauti arī
60

pavisam nesen – jaunsaimniecību ierīkošanas laikā 20. gs. 20.–30.gados vai pat padomju periodā notikušu
meliorācijas jeb akmeņu lasīšanas darbu ietvaros. Vēl grūtāk ir atrast vietas, kurām virszemes konstrukcijas
pilnībā izzudušas jau gadsimtiem sen (senās nenocietinātās jeb lauka apmetnes) vai arī nav bijušas vispār
(līdzenie senkapi). Ja šāds virszemes konstrukciju neiezīmēts objekts atrodas lauksaimnieciski apstrādātā
zemē, tad tā atrašanās vietu rudeņos un pavasaros, kad zeme uzarta, var atpazīt pēc kultūrslāņa un vietas
raksturam atbilstošiem savrupatradumiem, taču nereti neviennozīmīgi klasificējamas vietas nozīmi bez izrakumu veikšanas nespēj noteikt pat profesionāli arheologi.
Par grūtībām, ar kādām reizēm nākas saskarties, meklējot pat šķietami tik viegli atrodamu objektu kā
pilskalns, rakstā “Par Garozas Lukstenieku pilskalnu” stāsta arheologs Juris Urtāns: “Daudzus gadus darbojoties arheoloģisko vietu uzmeklēšanā, nereti ir nācies meklēt tādas vietas, kas kādreiz, pirms Otrā pasaules
kara, visiem apkārtējiem ļaudīm, kuru tur arī nebija maz, bija labi zināmas. Tāpēc toreizējam arheoloģiskās
vietas aprakstītājam nelikās svarīgi minēt precīzākus vietas orientierus, jo šķita, ja kāds tiešām gribēs šo
vietu vēlreiz apskatīt, varēs taču pajautāt apkārtnē dzīvojošiem ļaudīm. Pēc tam sekoja gaišāko cilvēku izsūtīšana uz Sibīriju, kara postījumi un cilvēku došanās trimdā vai piespiedu pārvietošana, pēckara kolhozu
laiki ar plašiem zemes meliorācijas darbiem, respektīvi, senā zemes reljefa pārveidojumi, vietas administratīvās piederības maiņa un mūsdienās aizvien tukšāki, cilvēku pamestāki Latvijas lauki. Šādos apstākļos
kādreiz pat apkārtnē labi zināma vieta tagad nav vairs atrodama un tās meklēšanā jāliek lietā detektīvu
cienīgas metodes, jāpēta gan senās, gan mūsdienu kartes, dažādi reljefa pārveidojumi, mēģinot saprast sava
laika arheoloģiskās vietas aprakstītāja vai pieminētāja personību; ko tolaik cilvēks ieraudzīja, kas tam likās
svarīgs, kas nē, kā viņš to aprakstīja un kā vēlāk atcerējās.”[1]
Tāpat mazāk pieredzējis novadpētnieks var apjukt nonākot pamestā vecsaimniecībā ar sabrukušām
ēkām vai arī gadījumā, kad sētas jaunie īpašnieki neko nezina pastāstīt par drupās esošo celtņu sākotnējo
funkcionalitāti. Protams, šādā situācijā ļoti labi palīdz kāds senāks saimniecības plāns (Sk. piem. “Rīgas,
Valmieras, Cēsu, Madonas un Valkas apriņķu vecsaimniecību plāni (1862.–1940.)” – LVVA 1679. f. 208.
apr.), taču, ja tāda nav, jāmēģina tikt skaidrībā saviem spēkiem, izmantojot priekšzināšanas un loģiku.
Katrs objekts par ko nav īstas skaidrības, kurā kategorijā to ievietot, tāpēc jāvērtē individuāli, to salīdzinot ar citiem, droši verificētiem tās pašas kategorijas objektiem, vadoties pēc ārējām pazīmēm un konteksta
(būvniecībā izmantotajiem materiāliem, konstruktīvajiem elementiem, novietojuma apvidū, saistības ar citiem tuvējiem objektiem), ņemot vērā avotu un literatūras ziņas, vietējo iedzīvotāju informāciju. Ja tomēr
neizdodas gūt drošu pārliecību par, piemēram, kādas vecsaimniecības teritorijā stāvošu laukakmeņu mūra
drupu sākotnējo funkcionalitāti – saprast, vai tur atradies stallis, kūts jeb tomēr mūra klēts, tad, objektu dokumentējot, tā arī skaidri jānorāda – vietas raksturs viennozīmīgi nav nosakāms. Nekādā gadījumā nevajag
izdarīt voluntārus, ar faktiem nepierādāmus pieļāvumus, tos uzdodot par realitāti.

Senkapi
Kā jau tika minēts iepriekš sniegtajā piemērā ar agro metālu laikmeta akmeņkrāvuma uzkalniņkapiem
līdzīgām konstrukcijām, senkapu apzināšana un lokalizēšana nereti mēdz būt visai grūts uzdevums. Daudzu
senkapu atrašanās vieta ir aizmirsta, daudzi, gadsimtiem ejot, pilnībā vai daļēji nopostīti un atlikušās virszemes konstrukcijas nereti grūti atšķiramas no saimnieciska rakstura objektu paliekām.
Tajā pat laikā apbedījumu vietas ir vieni no nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem – to izpēte
bieži sniedz citādi neiegūstamu informāciju par teritorijas apdzīvotību, šeit senāk dzīvojošiem cilvēkiem,
to etnisko un arheoloģiskās kultūras piederību, sabiedrības struktūru, materiālo un garīgo kultūru. Tāpēc
katram novadpētniekam vajadzētu censties apzināt un regulāri apsekot savā izpētes teritorijā esošās senās
apbedījumu vietas, dokumentēt to stāvokli, veicināt senkapu sakopšanu, atpazīstamību un iekļaušanu vietējās pašvaldības tūrisma attīstības plānos un, protams, par jaunatklātajiem senkapiem nekavējoties ziņot
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.
Meklējot senkapus (tas attiecās arī uz cita veida objektiem) liela uzmanība pievēršama attiecīgajā apvidū
ilgāk dzīvojušo vietējo iedzīvotāju ziņām. Taču līdzīgi kā citos gadījumos, novadpētnieks šīs ziņas var iegūt
tikai pats par tām jautājot. Intervējamā persona, ja tā neaizraujas ar arheoloģiju un vēsturi, visdrīzāk neiedomāsies pati pēc savas iniciatīvas novadpētniekam pastāstīt par kāda šķēpa gala vai kaulu atradumu tīrumā
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jeb uzkalniņu mežmalā, kur vecāmāte bērnībā nav ļāvusi iet spēlēties, jo tur esot seni kapi. Par senkapiem
var liecināt tādi vietvārdi kā Kaulu kalns, Kapu tīrums, Mantas kalniņš, Kaulēni, utml. Citos gadījumos
ar senu apbedījumu vietām var saistīties nostāsti par spokošanos, naudas kaltēšanos vai raganu darbībām.
Taču, ja apvidū nav zināmi šādi indikatīvi vietvārdi un nostāstu vietas, tas vēl nenozīmē, ka tur nebūtu
meklējamas apbedījumu vietas – daudzi senkapi atrodas Lazdu, Liepu kalniņos vai tamlīdzīgās neitrāla
nosaukuma vietās kā arī vietās, kurām vispār nav nekāda vārda.
Apvidū senkapi ir novietoti dažādi, taču kā likums allaž tiem izvēlēta augstāka un sausāka kā arī smilšaināka vieta. Ja apbedījumu vieta atrodas mitrā vai zemā vietā, tā visdrīzāk veidota ārkārtas apstākļos, kad
citkārt pierasta apglabāšana nav bijusi iespējama – karu, sērgu laikā.
Kā zināms, izšķir trīs senkapu pamatveidus – līdzenie senkapi (ļoti retos ūdensapbedījumus varētu pieskaitīt šai grupai), apbedījumi uzkalniņos un akmeņkrāvuma konstrukcijās.
Līdzenie senkapi nozīmē, ka virs apbedījumiem nav tikušas veidotas nekādas masīvas virszemes konstrukcijas (izņemot latgaļu teritorijas ZA daļā sastopamos t.s. žaļņikus, kurus raksturo virs līdzenā kapa uz
zemes izveidots laukakmeņu vainags). Iespējams, vietumis atsevišķos hronoloģiskos posmos virs līdzeno
senkapu kapiem pastāvēja nelielas kopiņas vai kādas koka kapu zīmes, taču liecības par tām nav saglabājušās. Tomēr šī apbedījumu veida raksturojošais apzīmējums “līdzenie” nenozīmē, ka līdzenie senkapi
meklējami tikai līdzenās vietās. Daudzviet tie ierīkoti ledāja veidotos reljefa pacēlumos – kēmos, osos,
drumlinos. Līdzenie senkapi ir apbedījuma veids, kas Latvijā izmantots no pirmo cilvēku ienākšanas līdz
pat 15. gs.
Līdzenos senkapus parasti nejauc ar cita veida pieminekļiem, taču gadījumos, kad vispirms uzieti tikai
kauli vai tie atrasti kopā ar nespeciālistam grūti datējamiem priekšmetiem, jāizvērtē vai objekts nevarētu
būt karavīru apbedījums kaujas vietā jeb viduslaiku kapsēta. Diezgan droša liecība par kaulu saistību ar
senajiem pagāniskajiem apbedījumiem ir zaļa vara oksīda kārtiņa – tāda veidojas citiem materiāliem, tai
skaitā kauliem, saskaroties ar bronzas rotām.
Apbedījumi uzkalniņos Latvijas teritorijā ieviesās bronzas jeb agro metālu laikmetā un turpinās līdz 13.
gs. Uzkalniņi mēdz būt dažāda diametra un augstuma (vidēji no 5–20 m diametrā un no 0,4–2,5 m augstumā) kā arī ar dažādām apakšzemes un uzbēruma konstrukcijām, kas veidotas no zemes, zemes/akmeņiem
un akmeņiem. Jāatzīmē, ka arī akmeņkrāvuma uzkalniņus mēdz klāt laika gaitā izveidojusies biezāka vai
plānāka velēna. Nereti, īpaši dzelzs laikmeta apbedījumos, uzkalniņa centrālajā daļā ierakta mantas meklētāju atstāta bedre. Šādas bedres var liecināt arī par agrīnajiem 19. gs. arheoloģiskajiem pētījumiem, kad
izrakumi pamatā nozīmēja nevis detalizētu visas uzkalniņa konstrukcijas izpēti un dokumentāciju, bet pēc
iespējas ātrāku senlietu iegūšanu.
Uzkalniņkapus iespējams sajaukt ar jau minētajām fosīlo lauku un jaunāko laiku meliorācijas akmeņu
kaudzēm, ar pamestu ēku akmeņkrāvuma krāšņu paliekām, ar ogļdeģu uzkalniņiem un citām saimnieciska
rakstura konstrukcijām.
Apbedījumi akmeņkrāvuma konstrukcijās jeb tarandās (no igauņu tarand – kameras), Ziemeļlatvijā tautā sauktās arī par kravandām un krāsmatām, sastopami Kurzemes, Vidzemes un Latgales ziemeļu daļā. Šīs
kapu vietas tiek saistītas ar Baltijas somu cilšu – igauņu un lībiešu priekšteču – dzīves vietām. Akmeņkrāvuma konstrukciju kapulauki būvēti un izmantoti laikā no mūsu ēras sākuma līdz 6–8. gs. (ar atsevišķiem
izņēmumiem, kad apbedījumi tarandās turpinājās līdz 11. gs.). Dabā, īpaši, ja ieaugušas krūmājā, tarandas
izskatās kā neregulāras 0,5–1,5 m augstas zemes un akmeņu kaudzes. Tomēr, arheoloģiski izpētot, kļūst
redzams, ka akmeņkrāvuma konstrukciju kapulaukus veido Z–D virzienā orientētas, regulāras, taisnstūra
formas kameras izmēros no 7–10 m garumā līdz pat 6 m platumā. Šādas, līdzās būvētas kameras var veidot
līdz pat 40 m garus un 10–20 m platus, A–R virzienā vērstus uzkalniņus.
Viens veids, kā noteikt vai akmeņu krāvums nav nesenas (50–200 g.v.) cilmes ir atsegto akmeņu aplūkošana. Ja akmeņi ir šķelti un vēl jo vairāk, ja tajos redzamas urbumu pēdas, tad vieta visdrīzāk nesaistās
ar senkapiem. Lai gan jāpatur prātā iespējamība, ka taranda jaunākos laikos varētu būt tikusi izmantota kā
akmeņlauztuve vai saimnieciskiem mērķiem paredzētu akmeņu savākšanas vieta.
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Latvju sēta
Latvju sēta, ar to saprotot līdz 1940. g. ierīkotās mājvietas, pirmām kārtām vecsaimniecības, bet iekļaujot
arī virkni citas lauku apvidos celtas ēkas un 20. gs. 20.–30. g. jaunsaimniecības, ir ne tikai nozīmīga lauku
kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa, bet arī vide, kurā līdz pat 19. gs. beigām un 20. gs. sākumam pamatā
veidojusies latviešu tauta, tās raksturs, materiālā un garīgā kultūra. Izzinot un izprotot latvju sētas pasauli,
tās izveidošanos, attīstību, tostarp reģionālos un lokālos ietekmes faktorus, vēstures notikumus, kas tajā
risinājušies, mēs varam pietuvoties tautas gara, senču ikdienas dzīves, darba un svētku labākai izpratnei.
Diemžēl, mūsdienās, nu jau citos apstākļos un citu iemeslu dēļ, turpinās padomju okupācijas varas 50
gadus īstenotā Latvijas lauku sētu mērķtiecīgā iznīcināšana. Daudzviet no kādreiz ziedošām vecsaimniecībām tagad palikušas vienīgi drupas vai pat tikai kāds vientuļš koks lauka vidū... Piemēram, suitu kultūrtelpā
no 2014. g. apsekotajām 120 vecsaimniecībām, gandrīz katra otrā sēta bija pamesta, neapdzīvota un neapsaimniekota[2]. Ilgi vairs nesaglabāsies arī pamestās, bet vēl neizpostītās un nesabrukušās mājvietas un tās
sētas, kuru īpašniekiem nav līdzekļu celtņu labošanai un uzturēšanai... Pat tikai daži gadi ar cauru jumtu jau
tā vecai un ne visai labi saglabātai koka celtnei var būt liktenīgi. Tāpat senā arhitektūra pazūd rocīgajiem
saimniekiem paplašinot un atjaunojot senās mājvietas, mūsdienu saimniekošanai un atsevišķos gadījumos,
iespējams, arī īpašnieku estētiskajiem priekšstatiem neatbilstošas celtnes nomainot ar modernākas konstrukcijas būvēm (taisnības labad jāatzīmē, ka sastopami arī pretēji piemēri, kad etnogrāfiskā sētas apbūve tiek saglabāta un atjaunota). Apzinoties šos procesus un tendences, jāsecina, ka novadpētniekiem, kas
savu darbu uzsāks pēc 10–20 gadiem, būs krietni mazākas iespējas pētīt un dokumentēt tautas būvniecības
objektus, nekā tas ir šodien, 2015. g. Salīdzinājumam, lai apjaustu laika zoba un apstākļu ietekmi, varam
palūkoties atpakaļ uz situāciju pirms 25 gadiem, kad tika atjaunota Latvijas valstiskā neatkarība – katrs, kas
šos laikus atceras, tolaik dzīvojis laukos vai bieži tos apmeklējis, var nosaukt virkni tad vēl apdzīvotu, bet
tagad iznīkušu un izpostītu sētu. Tāpēc novadpētniekiem, sadarbībā ar šajā ziņā visvairāk ieinteresētajām
atmiņas institūcijām un pašvaldībām, būtu ieteicams kā vienu no sava darba mērķiem izvirzīt pēc iespējas
precīzāku un aptverošāku vēl saglabājušos latvju sētu, to elementu dokumentēšanu, īpašu vērību veltot

Rija Kokmuižas (tagad Kocēnu) pagasta “Paipalās”. 20. gs. 20. gadu sākums.
Attēls no Zēvaldu ģimenes arhīva.
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Bij. Ķieģeļu (pievienots Kocēnu pag.) pagasta “Pālēnu” vecsaimniecības dzīvojamā māja
(tagad nojaukta). Attēls no Melnalkšņu ģimenes arhīva.
etnogrāfiskajām koka celtnēm, to detaļām, materiāliem un būvniecības metodēm.
Pētot latvju sētu, svarīgi iepazīties gan ar galvenajos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados – Vidzemē, Latgalē, Sēlijā, Zemgalē un Kurzemē atšķirīgajiem sētas celtņu tipiem, gan pašas sētas arhitektūru,
tās plānojumu un izvietojumu ainavā. Pamatā visā Latvijā, izņemot Latgali un daļēji arī Sēliju, kur kopš
16. gs. visbiežāk sastopamais apmetņu veids bija izkliedētā sādža, galvenais mājvietas veids ir savrupa
viensēta. Tomēr arī citos reģionos ārpus Latgales – biežāk Vidzemē un Kurzemē – sastopami ciemati un
ciemi.  Vidzemes iekšzemes ciemati parasti nav lieli. Tie nereti sastāv no 3 līdz 7 tuvu stāvošām sētām
– sētu grupām, kas vēsturiski parasti veidojušās, dēliem sadalot tēva zemi. Kurzemes un Vidzemes zvejniekciemi bija sabūvēti ciešāk un tajos bija savas īpašās, zvejas vajadzībām piemērotās celtnes. Svarīga
latvju sētas apbūves iezīme, kas bija kopīga visiem kultūrvēsturiskajiem reģioniem, ir paradums katrai
sētas dzīves un saimniecības vajadzībai celt savu savrupēku. Kā savā monumentālajā, apgādā “Daugava”
Zviedrijā 1974. g. izdotajā grāmatā “Latvju sēta”, kas joprojām ir labākais apkopojošais darbs par latviešu
sētu un tās tradicionālo arhitektūru, raksta Brīvdabas muzeja dibinātājs prof. P. Kundziņš: “Noteicēja loma
sētu novietnē pienācās šādām savrupceltnēm: istabai, klētīm, pirtij, lopu mitekļiem, rijai, bet senākos sētu
piemēros arī namam. 19. gs. vidū bija atsevišķi gadījumi, kad muižnieki mēģināja likt zemniekiem uzcelt
parastās sētas vietā ēku, kas zem kopēja jumta apvienoja visas dzīvošanai un saimniecībai vajadzīgās telpas, ieskaitot lopu mitekli. Šāds vienmājas pasākums, kas Vācijas zemniekiem dažos novados bija parasts,
Latvijā kļuva tikai par neizdevušos mēģinājumu, jo latviešu zemniekam tādu iekārtu nevarēja uzspiest[3].
Atteikties uz kādu laiku no patstāvīgas dzīvojamās ēkas – istabas – spieda gan ārējie apstākļi Vidzemē, kad
karu un posta laikos istabas bija nodedzinātas vai sagrautas. Zemnieki tad sāka mitināties rijās un muižnieki
centās panākt, lai šī iekārta pastāvētu arī uz priekšu, uzlabojot to ar rijai piebūvētiem kambariem. Bet par
vienmājas atrisinājumu neizvērtās arī dzīvojamā rija, jo, uzceļot ap to klētis, kūtis un pirti, sēta izveidojās
no jauna.”[4]
Diemžēl, P. Kundziņš savā monogrāfijā tikpat kā neaplūko vecsaimniecību attīstību 19. gs. II pusē
un 20. gs. sākumā, kad latvieši, izpirkuši savas mājas no vācu kungiem, sāk to labiekārtošanu un modernizēšanu, ķieģeļiem apšujot dzīvojamo māju, būvējot akmens saimniecības ēkas, velvētus akmens vai
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ķ ieģeļu pagrabus, ierīkojot ūdens trieces un vēja ģeneratorus. Pamatojot, kāpēc šis periods palicis ārpus
viņa uzmanības, Kundziņš grāmatas ievadā norāda: “Raksturojot vēsturiskā secībā latvju sētas celtniecību
un tās attīstību, tai sīkāk izsekots līdz 19. gs. vidum, laikmetos, kad sētas izveidošanās no ārienes maz tika
ietekmēta. Turpmākie laiki ir tikai īsumā skarti, jo tad saimnieciskās, polītiskās un kultūrālās pārmaiņas
jūtami mazināja seno mantoto tradīciju lomu sētu attīstībā.” Tomēr mūsdienās, novadpētniekam ierodoties
vecsaimniecībā vai jaunsaimniecībā, ļoti bieži no senās tradicionālās koka apbūves sētā labākā gadījumā
aplūkojama tikai dzīvojamā māja un klēts. Kūtis, stallis, citreiz arī šķūnis celts no šķeltiem laukakmeņiem,
betona, māla kleķa vai ķieģeļiem.
Tāpat, šķiet, latviešu valodā nav publicēta arī neviena apkopojoša darba par šī perioda (19. gs. II puse
– 1920. g.) Latvijas muižu saimniecisko celtņu arhitektūru un tehnoloģiskajiem jaunievedumiem, kas novadpētniekam arīdzan varētu būt interesējoši.
Īpaša latvju sētas celtne, kurai būtu ieteicams pievērst uzmanību apsekojot ikvienu vecsaimniecību, ir
rija. Rija – gan ar piebūvētu dzīvojamo istabu, gan bez tās – ir īpaša no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, tā
pārstāv līdz mūsdienām vismazāk saglabājušos tradicionālās sētas celtņu grupu – riju saimnieciskā nozīme
pazuda 20.gs. sākumā, Latvijas laukos ienākot par spriguli daudz efektīvākam kulšanas līdzeklim – tvaika
kuļmašīnai jeb dampim. Otrkārt, un varbūt pat pirmkārt, rija līdzās saimnieciski praktiskajai nozīmei – bez
labības žāvēšanas Latvijai un Ziemeļaustrumu Eiropai kopumā raksturīgajos mitrajos rudeņos būtu grūti
iegūt labu ražu – nes arī kultūrvēsturisko un garīgo nozīmi. Novietota patālu no citām celtnēm, īpaša ar savu
noslēgto, dūmiem apkvēpušo rijas telpu, kurā neiekļūst dienas gaisma, rija kļuva gan par vietu, kur radās
dažādi nostāsti, teikas un pasakas par velniem, mošķiem un ķēmiem, gan par sakrālu telpu dažādu mājas
rituālu norisei – mirušo izvadīšanai, veļu mielošanai. Neskatoties uz to, ka dabā rijas daudzviet ir pilnīgi
zudušas vai arī no tām atlikusi tikai krāsns vietu iezīmējoša akmeņu kaudze un varbūt daži satrunējuši sienu
baļķu vainagi, māju iedzīvotāji bieži zin norādīt rijas vietu.

Objektu un priekšmetu lauka dokumentācija (apraksts, uzmērīšana, fotofiksācija,
kartēšana dabā). Vadlīnijas anketu sastādīšanai. Kā rīkoties ar atrastajām/ekspedīcijā iegūtām senlietām u.c. priekšmetiem (likumdošana, labās prakses ieteikumi)?
Līdzās darba gaitas vispārējai pierakstīšanai ekspedīcijas dienasgrāmatā novadpētnieks veic dažādu apsekoto vietu kā arī paša uzieto vai īpašnieku parādīto priekšmetu lauka dokumentāciju. Šai vajadzībai var
izmantot gan piemērota izmēra kladi, gan arī atsevišķas A4 vai cita izmēra lapas. Pierakstu formāts šeit nav
tik svarīgs, cik pašas pierakstītās ziņas – tām jābūt pēc iespējas aptverošākām un precīzākām. Visi vienas
kategorijas objekti jāapraksta, izmantojot vienu, iepriekš izstrādātu šablonu.
Aprakstot objektu, piemēram, lauku sētu, vispirms sniedz ziņas par apsekojuma datumu, atrašanās vietu,
tostarp raksturojot apkārtni (reljefu, zemsedzi, minot zīmīgākos tuvējos objektus), aprakstot piekļuvi sētai,
nosaucot tās īpašnieku (-us). Tad sniedz sētas kopējo aprakstu, uzskaitot ēkas un citas dažādos laikos uzceltas būves, kas tajā atrodas (neatstājot pieminētus arī, piemēram, nelielos padomju laika betona skābbarības
gatavošanas tornīšus, kādi vietumis ierīkoti pie vecsaimniecību kūtīm, kuras tika izmantotas kolhozu vai
sovhozu vajadzībām), galvenos apstādījumu elementus – alejas, koku rindas, atsevišķus dižkokus, ja tādi
ir; dārzu, dravu, dīķus, mārkus, bedres, savdabīgus un lielus akmeņus, citus vides objektus[5]. Ieteicams
būtu aprakstīt arī laukus, pļavas, zivju dīķus (zemes lietojumu), ja sētai tādi pieder un tiek apstrādāti. Ja
saimnieki ļauj, jāpārfotografē (jāpārkopē, jāieskenē) robežu plāns, būvniecības projekti, u.c. ar sētu saistīti
dokumenti (ja to ir daudz, var vienoties par citu reizi, kad tie tiks izskatīti un nokopēti). Ja plāna ar ēkām
un citiem sētas elementiem nav, tādu jāuzskicē pašam. Plāna pamatam ērti izmantot ĻĢIA tīmekļa karšu
pārlūku (http://kartes.lgia.gov.lv/karte/). Tajā pieejama gan vektoru formāta pamatkarte, kurā jau iezīmētas daudzas ēkas (bet ne visas), gan arī ortofoto slāņi, kuros, ja vien netraucē aplapojums, redzamas visas
sētas celtnes un citi ainavas elementi. Darbam vajadzīgo teritoriju no datora ekrāna var “izgriezt” ar datora
klaviatūras “print screen” taustiņu, iekopēt kādā grafiskās apstrādes programmā, palielināt līdz sev piemērotākajam mērogam (pamatkartes maksimālais iespējamais palielinājums pārlūkā ir 1:5000, kas sētas objektu atlikšanai ir nepietiekams. Ortofotokarti turpretī var palielināt līdz 1:1000 – šo mērogu arī ieteicams
izmantot. Ja sēta ir plašāka nekā datora ekrāns, no kura var izdarīt ekrānuzņēmumu, tad labāk ir nevis lietot
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“Vai esat ko dzirdējuši stāstam par Pekas kalnu?” Folklorists Sandis Laime kartupeļu talkas laikā izjautā
Kauguru pagasta “Ķeišu” māju iedzīvotājus par tuvējo pilskalnu. 2015.g. 14. septembris. V. Grīviņa foto.
mazāku mērogu, bet izdrukāt un salīmēt kopā vairākus ekrānuzņēmumus).
Papildu var lietot arī PSRS armijas ģenerālštāba karti mērogā 1: 10,000. Šīs un citas PSRS armijas kartes, kuras joprojām ir detalizētākās Latvijas topogrāfiskās kartes, pieejamas vietnē kartes.gisnet.lv.
Celtnes un objektus, kuri kartes pamatnē nav redzami, dabā, dokumentējot vietu, jāiezīmē pašam. Lai tas
izdotos precīzāk, svarīgi, pirms ekspedīcijas gatavojot objekta kartes pamatni, saglabāt mērogu un orientāciju (Z augšā). T.i. novadpētniekam jāzin, cik metriem dabā atbilst viens centimetrs uz viņa kartes. Zīmētā plāna precizitātei laukā var pievērst mazāku vērību, ja darbā izmantojam GPS ierīci un plānu pēc tās
uzņemtajām koordinātām vēlāk precizējam ekspedīcijas materiālu apkopošanas laikā. Faktiski GPS ierīcei
mūsdienās jābūt obligātam novadpētnieka inventāra priekšmetam. Uzņemot GPS koordinātas un saglabājot
tās ierīcē, punktam vai laukumam jāizveido saprotams nosaukums (tā vietā, lai atstātu ierīces automātiski
veidoto, neko neizsakošo skaitļu kombināciju – 001, 002), kas pierakstāms objekta aprakstā uz papīra. Vakarā, apkopojot un precizējot dienas laikā izdarītas piezīmes un sastādītos aprakstus, pie katra objekta jāpieraksta pilnās koordinātas (piemēram – Lejnieku melnā pirts: 56.75272287205736, 21.43432617187500).
Kad ir sastādīts kopējais sētas apraksts, jāsāk atsevišķo objektu dokumentācija. Novadpētnieks, vadoties no ekspedīcijas mērķa, darbam atvēlamā laika resursa un citiem apstākļiem, pats nosaka, vai un kādus
objektus aprakstīt atsevišķi. Ieteicams tomēr, ja iespējams, atsevišķi raksturot visas sētas celtnes. Ja sēta
ir plaša, īpašnieki atsaucīgi un turklāt vēl tajā dzīvo kāds zinošs teicējs, uz šīm mājām var doties vairākas
reizes. Aprakstīšanu, protams, sāk no sētas galvenās celtnes – dzīvojamās mājas.
Celtnei svarīgi norādīt atrašanās vietu sētā, koordinātas (LĢIA tīmekļa kartēs redzamajiem objektiem
to var izdarīt, izmantojot pārlūkā iebūvēto koordinātu noteicēju – šādi iegūtas koordinātas, pie priekšnoteikuma, ka attiecīgā celtne jeb cits objekts ir skaidri identificējams, uzskatāmas par līdzvērtīgām tām, kuras
noteiktas uz lauka ar GPS ierīci), saimniecisko un/vai sociālo funkciju (bijušo, esošo), izmērus, celtniecības
materiālus, jumta segumu, savdabīgus konstruktīvos risinājumus, saglabāšanās pakāpi, īpašas detaļas, piemēram dekoratīvus kokgriezumus, iegriezumus, ieciltumus un ierakstus sienās, durvīs, pamatos vai sienās
iebūvētus akmeņus ar iekalumiem, utml. Tāpat jāpieraksta, ja kāds no iedzīvotājiem zin pastāstīt, jebkāda kultūrvēsturiska informācija par celtni (bēniņos slēpušies partizāni, mājas aukstajā galā redzēts spoks,
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padomju laikā kūtī turēti kolhoza lopi, utml.).
Arī cita veida objektiem lauka apraksts jāveido pēc līdzīgiem principiem: apsekojuma datums, atrašanās vieta, koordinātas, situācijas apraksts, īpašnieks, izmēri, īpašas pazīmes, jebkas savdabīgs, izcils, rets,
vērtīgs, no vietējiem iedzīvotājiem iegūtas ziņas (ja iespējams, jānorāda ziņu sniedzēja vārds, uzvārds,
dzimšanas gads, dzīvesvieta)... Arheoloģiskajām vietām gadījumā, ja redzami, obligāti jānorāda postījumi,
tos precīzi raksturojot. Par mantraču darbību senkapos nekavējoties jāziņo policijai.
Aprakstot dižkokus un dižakmeņus, piedāvājam izmantot Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātās anketas (www.historia.lv/raksts/anketas-dizakmenu-un-dizkoku-aprakstisanai), kuru digitālās versijas, kad
tās aizpildītas, būtu vēlams nosūtīt arī pašai pārvaldei.
Objektu aprakstiem noderīgi pievienot kartoshēmas. Tām nav jābūt precīziem uzmērījumiem – kartoshēma palīdz orientēties situācijā, ļauj ātri un vienkārši atzīmēt vajadzīgo, piemēram, kurā ēkas stūrī ir iemūrēts akmens ar iekaltu gadaskaitli. Jāatceras gan, ka katrā plānā vai shēmā jānorāda ziemeļu virziens. Lai
to varētu noteikt, novadpētnieka lauka darba inventārā noteikti jābūt arī kompasam. Turklāt mehāniskajam
kompasam jābūt līdzi neatkarīgi no tā vai jūsu digitālajās ierīcēs ir vai nav iebūvēts elektroniskais kompass
– ierīcēm mēdz izsīkt akumulatori, tās var sabojāties iekrītot ūdenī vai kā citādi, taču mehānisko kompasu
sabojāt ir salīdzinoši grūti.
Aprakstot atsevišķus priekšmetus (t.i. priekšmetus ar mākslas, kultūrvēstures, etnogrāfisko un vēsturisko vērtību), līdzās jau minētajām ziņām, ja zināms, jānorāda priekšmeta nosaukums (arī dialektā), funkcionalitāte (lietojums, izmantošana), izgatavotājs, izcelsme (īpaši svarīgi tas ir arheoloģiskiem savrupatradumiem), materiāls.
Jāatceras, ka lauka ekspedīcijā arheoloģiskā vietā atrastie priekšmeti, ja tie ir vecāki par 17. gs. (ieskaitot), kā nosaka likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, “pieder valstij, un tās glabā publiskie muzeji”. Protams, ne vienmēr priekšmets tiek atrasts esošā vai jaunatklātā arheoloģiskā vietā – šādā gadījumā atraduma piederība tiek risināta atbilstoši vispārīgiem Civillikuma regulējumiem. Tomēr, ņemot vērā, ka bez
profesionālām zināšanām un, iespējams, arheoloģiskiem pārbaudes izrakumiem ne vienmēr var noteikt vai
vieta ir jeb nav arheoloģisks objekts, jebkurā gadījumā par priekšmeta atradumu, ja tas vecāks par 17. gs.
(ieskaitot), 5 dienu laikā jāziņo VKPAI, kuras speciālists apsekos atraduma vietu un noteiks tās raksturu, tālāk rīkojoties atbilstoši likumam. Tā kā likums nenosaka, ka arheoloģiskie priekšmeti būtu obligāti jāglabā
Rīgas muzejos, atradumus, lai tie paliktu viegli pieejami vietējai sabiedrībai, vislabāk kopā ar atraduma vietas un apstākļu aprakstu, nekavējoties nodot tuvākajam akreditētajam (tas ir svarīgi, jo neakreditēti muzeji,
iespējams, nespēs nodrošināt šo priekšmetu saglabāšanu) publiskajam muzejam. Lieki teikt, ka šāda rīcība
automātiski cels jūsu kā pētnieka statusu muzeja darbinieku acīs un atvieglos turpmāko sadarbību.
Objektu lauka dokumentāciju mūsdienās ļoti atvieglo plaši pieejamā un ērtā digitālā fotogrāfija un video.
No visiem nepieciešamajiem rakursiem uzņemtas kvalitatīvas (uzņemot jāseko līdzi kvalitātei) fotogrāfijas
vietas aprakstu vēlāk ļauj korekti labot un papildināt. Ēkas būtu ieteicams nofotografēt no visām pusēm,
arī no stūriem. Atsevišķi jāuzņem kopskats. Ja iespējams, jāfotografē arī iekštelpas kā arī sētu saimnieki
un citi cilvēki, ja viņi tam piekrīt. Ar fotogrāfēšanu tāpat kā ar dienasgrāmatas rakstīšanu, nav iespējams
pārcensties. Labāk uzņemt vairāk attēlu, no kuriem pēc tam saglabāšanai var atlasīt labākos kadrus, nevis, apkopojot ekspedīcijas rezultātus, konstatēt, ka objekti nav pilnībā fotodokumentēti jeb arī uzņemtās
fotogrāfijas ir nekvalitatīvas (tumšas, pārgaismotas, miglainas, ar sliktu kompozīciju)

Iedzīvotāju aptaujāšana un intervēšana, nemateriālā mantojuma dokumentēšana
Iepazīšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, to aptaujāšana un intervēšana, sadarbības veidošana ir viena no
interesantākajām kā arī vienlaikus grūtākajām un atbildīgākajām novadpētnieka darba sastāvdaļām. Visai
pamatīgs un plašs ieskats par to, kā veicama ziņu vākšana intervējot, sniegts nesen iznākušajā metodiskajā
palīglīdzeklī “Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana: rokasgrāmata iesācējiem” (http://www.
unesco.lv/files/Rokasgramata_NKM_dokumentesana_470ab4e4.pdf). Lai gan šo rokasgrāmatu ir gatavojuši tradicionālās kultūras pētnieki, kas atspoguļojas tajā liktajos uzsvaros un piemēros, tomēr tā vienlīdz
noderīga arī novadpētniekam, kura interešu lokā tradicionālā kultūra tieši neietilpst (iespējams, rokasgrāmata šādu interesi varētu pat rosināt). Papildu rokasgrāmatā rakstītajam, novadpētniekam var ieteikt sastādīt
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savas izpētes teritorijas vecāko iedzīvotāju sarakstu un intervēšanu sākt tieši ar šiem cilvēkiem. Tāpat būtu
noderīgi uz šādām sarunām paņemt līdzi, ja novadpētniekam tādas ir, kādas senākas fotogrāfijas, kurās
redzamas novada vietas un cilvēki. Ja vien fotogrāfijas nav pārāk vecas, bet, piemēram, no 20. gs. II puses,
tad pastāv liela iespēja, ka šodienas 70-gadnieki un 80-gadnieki tajās varēs gan atpazīt daļu no personām,
gan pastāstīt kaut ko vairāk par attēlā redzamo vai citiem tā laika notikumiem, atmiņas par kuriem ierosinās
fotogrāfiju aplūkošana.

Ekspedīcijas/apsekojumu rezultātu apkopošana un publicēšana (materiālu sintēze,
ierakstu veidošana savā sistēmā (datu bāzē, katalogā) un publicēšana historia.lv)
Noslēdzot vairāku dienu intensīvā darbā pavadītu ekspedīciju, novadpētniekam parasti ir sakrājies plašs
materiālu krājums, kas jāapkopo, jāsakārto un jāapstrādā: ekspedīcijas dienasgrāmata, objektu apraksti,
paša un/vai kolēģu uzņemtās digitālās fotogrāfijas, shēmas, papīra kartes ar atzīmējumiem un norādēm,
dažādu dokumentu kopijas, interviju ieraksti, piezīmes, iegūtie priekšmeti, paraugi, senas fotogrāfijas,
oriģinālie dokumenti, utml.
Katrs pats var izstrādāt sistēmu, kā dokumentēt un sakārtot (kataloģizēt) savus materiālus, taču nav ieteicams censties no jauna izgudrot divriteni – vislabāk, darbu sākot, iepazīties ar citu novadpētnieku un atmiņas institūciju izmantotajiem risinājumiem un, ja iespējams, pieaicinot kā konsultantu ar novadpētniecību
jeb vēsturi pazīstamu datorspeciālistu, izvēlēties sev piemērotāko variantu, to, ja nepieciešams, atbilstoši
modificējot vai vienkāršojot. Galvenais, atcerēties, ka: 1) mūsdienu novadpētnieks, ja vien nevēlas iejusties
neatgriezeniski pagājušajā tintnīcu, ķīmisko zīmuļu, rakstāmmašīnu un atvilkņu kartotēku laikmetā, savu
reģistrācijas un uzskaites sistēmu pamatā veido kā datorizētu datu bāzi, tam izmantojot jaunāko brīvpieejas
programmatūru un 2) visu svarīgāko digitālo informāciju no darba datora regulāri saglabā atsevišķos ārējos
datu nesējos kā arī, cik iespējams, dublē papīra formātā.
Kamēr pārdomāta un ērta digitālā vidē izveidota personīgā arhīva sistēma vēl tikai top (labāk to veidot lēnāk un pamatīgāk nekā ātri un pavirši), materiālus, kuri sākotnēji nebūs daudz, var glabāt mapēs
vai vākos, katrai lielākai objektu grupai/apakšgrupai (personas, dokumenti, vietas...) iekārtojot savu mapi.
Tādas pašas mapes jāiekārto arī datorā (ja iespējams, cietajā vai loģiskajā diskā, uz kura neatrodas operētājsistēma). Objektu apraksta veidlapas, interviju atšifrējumus, dokumentu transkripcijas vispirms izveido
digitālā formā, tad izdrukā un ievieto mapēs. Savukārt dokumentu oriģinālus, avīžu izgriezumus, papīra
fotogrāfijas, utml. materiālus liek fiziskajās mapēs, bet digitālajās mapēs ievieto to skenējumus vai digitālās
fotogrāfijas. Jāatcerās, ka oriģināldokumentus nedrīkst glabāt plēves kabatiņās (sk. Rokasgrāmatas nodaļu
“Priekšmetu saglabāšana”).
Materiālu apkopošana un apstrāde parasti prasa ievērojamu laiku, tāpēc var rasties vēlme to atlikt uz
vēlāku brīdi – galvenais darbs, ekspedīcija, taču jau izdarīts. Tomēr to nevajadzētu pieļaut, jo, piemēram,
dienasgrāmatā, objektu plānos un kartoshēmās izdarītās piezīmes, kas tūlīt pēc vietu apsekojuma ir labā atmiņā un saprotamas, pēc kāda laika var būt grūtāk atšifrējamas. Tāpat jānorāda, ka materiālus neapkopojot
un nedigitalizējot, nav iespējama to publicēšana, taču, bez publicēšanas, novadpētnieka darbam ir ļoti maza
nozīme un jēga (sk. Rokasgrāmatas nodaļu “Ieteikumi novadpētniekiem publikāciju gatavošanā”).
Ja agrāk, pirmsinterneta laikmetā, kas Latvijā beidzās 20.gs. 90.gadu II pusē, novadpētniekiem bija
samērā ierobežotas publicēšanās iespējas, īpaši, ja viņš vai viņa vēlējās publicēt nevis saistoši uzrakstītu,
ne pārāk garu rakstu par kādu kolorītu vēsturisku personu, sava pagasta vai pilsētas ikdienas dzīves peripētijām pirms 50 vai vairāk gadiem vai tamlīdzīgus materiālus, kādiem allaž atradās vieta rajona avīzēs, bet
tieši vietējās vēstures avotus – dokumentus, kartes, preses izgriezumus, u.c., tad tagad, interneta piedāvātas,
šādas iespējas ir katram. Jebkurš var izmantot, piemēram, bezmaksas blogošanas servisu wordpress.com un
veidot tajā savu e-žurnālu, tur publicējot dažādus materiālus. Tomēr nopietnākai, izvērstai, lietotājam ērti
uztveramai un izmantojamai, lielāka apjoma un daudzuma novadpētniecības materiālu publicēšanai universālās blogošanas vietnes neder – par to ir pārliecinājies katrs, kas tās mēģinājis šādiem mērķiem izmantot.
Tāpēc, lai šo problēmu risinātu, ņemot vērā praktiskajā novadpētniecības darbā, tai skaitā tīmekļa datu
bāžu veidošanā gūtās atziņas un pieredzi, historia.lv darba grupa ir izstrādājusi novadpētniecības materiālu
publicēšanai piemērotu digitālo platformu, kas organiski iekļauta historia.lv struktūrā.
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Novadpētniekam, kļūstot par historia.lv līdzstrādnieku, tiek dota bezmaksas iespēja publicēt vietnē dokumentus, fotogrāfijas, citus attēlus, rakstus, grāmatas, kultūrvēsturisko un dabas vietu aprakstus, audio,
video datnes kā arī personīgos blogus. Katram satura veidam, ņemot vērā tā specifiku, ir izveidota sava
atbilstoša ievades forma ar noteiktiem laukiem un teksta izkārtošanas struktūra. Visi publicētie materiāli
iekļaujas historia.lv kopējā saturā, tos var sasaistīt gan ar paša, gan kolēģu izveidotām satura vienībām (Personai var ērti pievienot, piemēram, ar to saistītus dokumentus, vietas) tie ir ērti atlasāmi pēc dažādiem parametriem, tai skaitā pēc meklējamās frāzes, atslēgas vārdiem, pilsētas, pagasta, temata, hronoloģijas, u.c.
Tajā pat laikā novadpētnieks, kļūstot par historia.lv līdzstrādnieku, veido savu individuālo profilu, kurā cita
starpā redzami arī visi viņa pievienotie materiāli. Historia.lv novadpētnieks var izmantot arī kā personīgā
arhīva (tā daļas) publisko versiju, tādējādi palielinot pētniecībai un izziņai brīvi pieejamo Latvijas vēstures
materiālu klāstu, dodot iespēju arī citiem interesantiem izmantot tā rīcībā esošos oriģinālmateriālus. Plašāk
par novadpētniekam piedāvātajām historia.lv iespējām sk. šeit: www.historia.lv/content/paligs.

Atsauces un literatūra
1. Urtāns, Juris. Par Garozas Lukstenieku pilskalnu. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 2012. 66. sējums, 1./2. numurs, 47.–54. lpp.
2. Kalniņš Guntis. Suitu kopienas kultūrtelpas bijušo vecsaimniecību apzināšana un apsekošana. – Gudenieki, 2014. [www.alsunga.lv/faili/SuiVec_APRAKSTS_14112014%20GALA.pdf]
3. Niedre Uģis. Latvieša sēta : Iespējas. Ieteikumi. Instrukcijas. // Latvijas arhitektūra. Nr. 95., 2011.
gada jūnijs, 78.–85. lpp.
4. Kundziņš Pauls. Latvju sēta. – Stokholma: Daugava, 1974. – 151. lpp.
5. Metodika kultūras mantojuma identifikācijai. Igaunijas – Latvijas programmas projekts „Neapzinātās
kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā”, 2009.
Arheologi rok dziļāk. (E-žurnāls). LU LVI, 2014. [www.lvi.lv/lv/parrobezuprojekts_files/web-zurnals_
Arheologi%20rok%20%20dzilak.pdf]
Kas pagātni pētī – nākotni svētī! Pieminekļu valdei – 90 [www.va.lv/sites/default/files/piemineklu_valde_teksti.pdf]
Latvijas Universitātes Raksti. 695. sējums. Zemes un vides zinātnes. Pilskalni Latvijas ainavā. Latvijas
Universitāte, 2006. [www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/695.pdf]
Lazdiņa Inna. Diskusija par arheoloģisko pieminekļu aizsardzību “Zinātnieku naktī” Latvijas Universitātē. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2012–1 (82), 163. – 168. lpp. [www.lvi.lv/lv/LVIZ_2012_files/
1numurs/I_Lazdina_Diskusija_par_arheologisko_piemineklu_LVIZ_2012_1.pdf]
LR Ministru Padomes lēmums Nr. 506 Par kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un
restaurācijas noteikumiem [http://likumi.lv/doc.php?id=62772]
MK noteikumi Nr. 474 par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi
degradējoša objekta statusa piešķiršanu [http://m.likumi.lv/doc.php?id=78458]
Ozols Dainis. Ledāja veidotās ainavas. // Vides vēstis. Nr. 3 (134), 2011. [www.videsvestis.lv/content.
asp?ID=134&what=24]
Pujāte, Signe un Ieva Vītola. Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana: rokasgrāmata iesācējiem. Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2009. [www.unesco.lv/files/Rokasgramata_NKM_dokumentesana_470ab4e4.pdf]
Rekomendācijas kultūras mantojuma objektu apsaimniekošanai. Igaunijas – Latvijas programmas projekts „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā”, 2011. [www.petroglifi.
lv/load/0-0-0-3-20]
Urtāns Juris. Arheoloģija un folklora: Latvijas svētvietas un pilskalni. // Latvijas Zinātņu akadēmijas
Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes, 2012. 66. sējums, 5./6. numurs, 19.–25. lpp. [www.lza.
lv/LZA_VestisA/66_5-6/2_Juris%20Urtans.pdf]

69

Ramona Tālberga
[Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs]

Priekšmetu saglabāšana
1. Muzeja vai veidojamās kolekcijas profils
Nozīmīga loma krājumu veidošanai ir to profils. Mākslas darbu kolekcijās, likumsakarīgi, tiek komplektēti mākslas priekšmeti, rotaslietas, cēlmetālu izstrādājumi u.c. Šīs grupas priekšmetiem, lielākoties, ir laba
saglabātība.
Vēstures vai memoriālās kolecijas, pamatā, tiek veidotas no vēsturiskiem, memoriāliem un sadzīves
priekšmetiem. To saglabātība var būt ļoti atšķirīga – no labi saglabātiem līdz ļoti nolietotiem.

2. Krājumā esošā vai jauniegūtā priekšmeta saglabātības vizuālā izvērtēšana
Lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku prieksstatu par priekšmeta saglabātību, tas jāizpēta. Vēlams šo procesu
pierakstīt, izveidojot katram objektam saglabātības apraksta kartīti. Pētniecībā pievērš uzmanību sekojošām pozīcijām:
- Materiālam, no kā tas izgatavots, blīvumam vai porainībai, krāsai, lakai, pārklājumam.
- Mehāniskiem bojājumiem – materiāla faktūras pacēlumiem, materiāla zudumiem (caurumiem), plīsumiem, plaisām, nolūzušiem vai zudušiem fragmentiem.
- Dažāda rakstura traipiem.

3. Inficēto priekšmetu izolēšana
Veicot vizuālo izvērtēšanu īpaši jāpievērš uzmanība tam, vai priekšmets nav inficēts ar pelējuma sēnīti
un vai tajā nav ķirmji. Inficētas lietas jāizolē, novietojot atsevišķi no pārējā krājuma. Šādā gadījumā jāmeklē speciālista-restauratora palīdzība, lai varētu veikt dezinfekciju vai dezinsekciju.

4. Atputekļošana un tīrīšana
Veicot priekšmetu atputekļošanu un sauso tīrīšanu jālieto kokvilnas cimdi, jo cilvēka ādā esošās taukskābes var izsaukt prieksmeta papildus bojāšanos. Ja priekšmets bojāts, vai ir šaubas par tā attīrīšanas
iespējamību, jākonsultējas ar restauratoru. Visus nolūzušos, noplīsušos u.c. veidā atdalījušos fragmentus
signē (numurē), iesaiņo un glabā kopā ar priekšmetu. Veicot mitrās apstrādes var izmantot plānus gumijas
cimdus. Atputekļojot priekšmetus, iesakām lietot respiratoru.

4.1. Mākslas darbi
Gleznas. Labi saglabjušos priekšmetus tikai sausā veidā ar mīkstu otiņu.
Uzmanību! Nepakļaut atputekļošanai priekšmetus, kuriem redzami krāsas vai lakas slāņa bojājumi .
Nav pieļaujama nekāda veida mitrā apstrāde.
Grafika.Labi saglabājušos priekšmetus tikai no lapu mugurpuses un attēla puses apmalēm, neskarot
pašu attēlu ar mīkstu, plakanu otu (fleici). Melnbaltus iespieddarbus no mugurpuses var ļoti viegli apstrādāt
ardzēšgumijas drumslām.
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Pašdarināta bezskābes papīra mapīte atsevišķu dokumentu, fotogrāfiju, brošūru, plānu, utml.
uzglabāšanai. R. Tālbergas foto.
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Līmlentas lipekļa sabojātā papīra pamatne. R. Tālbergas foto.
Uzmanību! Dzēšgumijas izmantošana nav piemērojama, jo atstāj svītras apstrādājamajā laukumā. Bez
priekšzināšanām nav pieļaujama plīsumu un noplēsto fragmentu līmēšana vai fiksēšana ar dažāda rakstura
līmlentām, jo tā var radīt nenovēršamus bojājumus. Tāpat, nav pieļaujama akvareļu pasteļu, dažāda veida
zīmējumu tīrīšana, jo tā var zaudēt pašu attēlu.
Ģipsis.Atputekļošana sausā veidā ar mīkstu otu.
Uzmanību! Ģipsi nedrīkst mazgāt ar ūdeni.

4.2. Sadzīves priekšmeti
Grāmatas. Labi saglabājušos priekšmetus tīra sausā veidā ar mīkstu plakanu otu (fleici).
Uzmanību! Neveikt mitrās tīrīšanas vai līmēšanas, jo šīs manipulācijas var tikai palielināt bojājumu
īpatsvaru.
Dokumenti. Labi saglabājušos priekšmetus sausā veidā ar mīkstu plakanu otu (fleici).
Uzmanību! Neveikt nekādas mitrās apstrādes, jo tās var neglābjami sabojāt tekstu, zīmogus un spiedogus.
Tekstīlijas. Labi saglabājušās un bieza materiāla priekšmetus var atputekļot ar drēbju suku; paklājus,
pārklājus, segas – ar putekļusūcēju, , kam uzgalis nosegts ar drānu, lai nodrošinātu tā nesaskaršanos ar apstrādājamo virsmu. Labi saglabājušos priekšmetus var vēdināt.
Uzmanību! Tekstīlijas nedrīkst mazgāt, jo ir audumi, kas ūdenī var izšķīst. Nedrīkst apstrādāt traipus
ne ar ūdeni, ne sadzīves ķīmiju.
Metāla priekšmeti. Sudrabs. Attīrīšana sausā veidā.
Uzmanību! Neapstrādāt metāla priešmetus ar šķidrumiem, tā var veicināt korozijas veidošanos. Baltmetāli gaisā oksidējas un plānā oksīdu plēvīte tos pasargā no korozijas, tādēļ jāuzmanās, lai tīrot to netraumētu. Sudrabs ir ļoti jūtīgs pret sēru saturošiem savienojumiem, tādē ļoti rūpīgi jāizpēta iesaiņojamais
materiāls.
Porcelāns. Sausā veidā vai ar destilētu ūdeni, izmantojot mīkstu otiņu.
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Vāciņi (pa kreisi). Tajos ievieto atsevišķas lapas.
Lapu (augšā) ar “ķepiņu” palīdzību piestiprina
vāciņam. Drīkst lietot tikai atgriezenisku līmi.
Citu līmju vai līmlentu lietošana nav pieļaujama.
R. Tālbergas foto.

Padziļinājumu attīrīšana ar destilētā ūdenī viegli samitrinātu vates
tamponu. R. Tālbergas foto.
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Dokumentu tīrīšana ar dzēšgumijas drumslām. Drumslas var izmantot tikai uz vietām, kur nav
attēla - lapu mugurpuses, apmales. Apstrādi ar dzēšgumijas drumslām veic ar apļveida
kustībām un ļoti viegli. R. Tālbergas foto.
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Uzmanību! Nedrīkst mazgāt ar lupatu vai sūkli (var nolauzt kādu detaļu vai noberzt zeltījumu).
Keramika, fajanss. Sausā veidā vai ar destiētu ūdeni, izmantojuot mīkstu otiņu.
Uzmanību! Daudzi keramikas un fajansa priekšmeti ir pārklāti ar sīku plaisiņu tīklu – krakelūru. Mitrums pa plaisiņām var nonākt zem glazūras un to pacelt.
Stikls. Ja stikls ir labi saglabājies, to var uzmanīgi nomazgāt ar destilētu ūdeni, kam pievienoti daži
pilieni ožamā spirta.
Mēbeles. Attīra no putekļiem ar tīru, mīkstu kokvilnas drānu, ko pirms tam viegli apsmidzina ar destilētu ūdeni. Mēbeles, kas ir pulētas, lakotas, ar polsterējumu, apgleznojumiem, kokgriezumiem, zeltījumiem
atputekļo ar mīkstu otu. Ja priekšmets stabils, to var apstrādāt ar putekļusūcēju, kam uzgalis nosegts ar
drānu, lai nodrošinātu tā nesaskaršanos ar apstrādājamo virsmu. Putekļus ar otu paceļ un ar putekļusūcēju
tos tūlīt savāc.
Uzmanību! Nav pieļaujama mazgāšana, līmēšanu u.c. darbības.

5. Priekšmetu sagatavošana uzglabāšanai krājumā
Kad priekšmets ir atputekļots vai attīrīts, to nai nu ievieto vākos, mapē, kārbā vai arī iesaiņo, lai tas atkal
neputētu. Iesaiņošanai var izmantot rasēšanas papīru (vatmanu) vai pH neitrālu (bezskābes) kartonu. Piemēroti materiāli iepērkami uzņēmumā „Baltijas papīrs”.

6. Konsultācijas ar speciālistiem
Gadījumos, kad rodas šaubas par prieksmeta saglabātību, noteikti konsultējieties ar attiecīgās specialitātes restauratoriem – kontaktziņas atrodamas lielāko muzeju mājaslapās.

7. Semināru apmeklējumi
Iesakām sekot muzeju sistēmā notiekošajām aktivitātēm – lekcijām un semināriem, kas veltīti krājumu
glabāšanai un aprūpei.

8. Literatūra
Latviešu valodā publikāciju par priekšmetu saglabāšanu ir ļoti maz. Sērijā “Muzeoloģijas biblioteka”
ir izdota rokasgrāmata „Muzejisko priekšmetu saglabāšana” (Muzeju Valsts pārvalde, 2004 (ASF Mantojums). – 293 lpp.). Ja pārvaldiet kādu no svešvalodām, informāciju par priekšmetu saglabāšanu variet
pameklēt internetā, bet izvērtējiet iespēju pielietot to vai citu ieteikto metodi, jo, nebūdams restaurators,
nevarēsiet paredzēt iespējamos riskus un variet priekšmetu neglābjami sabojāt.
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Valters Grīviņš
[Historia.lv]

Ieteikumi novadpētniekiem publikāciju gatavošanā
Novadpētnieki, kā zināms, iedalās divās lielās grupās – amatierpētniekos un profesionālos vēsturniekos. Otrajā grupā bieži vien ierindojas arī lokālajai vēsturei brīvajā laikā pievērsušies citu nozaru pārstāvji
– ģeogrāfi, arhitekti, juristi, matemātiķi, biologi..., kuri, lai arī nav sistemātiski studējuši vēsturi augstākās
izglītības mācību iestādē, tomēr savas specialitātes ietvaros ir labi apguvuši zinātnisko publikāciju gatavošanas pamatus – darba tēmas noteikšanu, pētījuma plānošanu, strukturēšanu, zinātniskā aparāta izmantošanu, metožu izvēli un pielietošanu un visbeidzot – rezultātu apkopošanu jeb sintezēšanu, secinājumu
izdarīšanu. Šī nodaļa nav adresēta viņiem. Tā gandrīz pilnībā paredzēta pirmajai grupai – tiem ar vēsturi
iepriekš nesaistītajiem cilvēkiem, kuriem radusies interese par savas dzimtas, mājas, ciemata, ielas, pilsētas, pagasta... vēstures liecību apzināšanu un izpēti, taču līdzšinējā darbībā nav bijusi izdevība iepazīties ar
kvalitatīva pētnieciskā darba veikšanas pamatiem.

Publicēšanās ir svarīga!
Pirms pārejam pie konkrētām lietām, kuras vajadzētu ņemt vērā, gatavojot lielāku vai mazāku publikāciju, jānorāda, ka pirmais un vissvarīgākais, kas novadpētniekam jāatceras – darbs, kura rezultāti nav publicēti vai citādi darīti pieejami sabiedrībai, ir bezjēdzīgs. Šeit, kā savā grāmatā “Local History: a Handbook
for beginners” norāda Filips Raidens[1], var nodalīt vairākus argumentus, kurus visbiežāk nākas uzklausīt
kā nepublicēšanās aizbildinājumus: es nemāku rakstīt, citiem tas neinteresēs, darbs vēl nav pabeigts vai,
kas ir vissliktāk – tie ir mani atklājumi, kas pieder tikai man!
Sāksim ar pēdējo uzstādījumu. Tendence uzlūkot kādas zināšanas (faktoloģisko materiālu, izejas datus,
citu personu radītus darbus) par savu privātīpašumu ir sastopama gan amatierpētnieku, gan profesionāļu
vidū, pie tam visās nozarēs. Gadās, piemēram, profesori, kuri “privatizējuši” savu studentu mācību pētījumus un par to izmantošanu interesentiem mēģina prasīt maksu. Tāpat ir virkne novadpētnieku-kolekcionāru, kuri “sēž virsū” pašu iegūtajām fotogrāfijām, dokumentiem, u.c. materiāliem. To, ka daudzus, tagad
kolekcionāru “personīgos” materiālus, cerībā uz to saglabāšanu un tālāku izmantošanu, tiem bez atlīdzības
savulaik nodevuši labticīgi cilvēki, šie ļaudis atcerēties nemīl. Tāpat tie nevēlas padomāt par tām zināšanām
un informāciju, kuru paši savas dzīves laikā brīvi ieguvuši no citiem. Šādiem pseido-novadpētniekiem pēc
būtības ir pielīdzināmi arī daži valsts un pašvaldību (tātad sabiedrības finansēti) muzeji un krātuves, kuri
par vienas krājuma vienības (tai skaitā jau digitalizētu materiālu) izmantošanu, neskatoties uz izmantošanas
mērķi, pētniekiem pieprasa maksāt salīdzinoši milzīgas summas. Rezultātā šo vēstures avotu krājumu izmantošana praktiski ir ļoti ierobežota un ar tiem, saprotams, nemaksājot neko, galvenokārt strādā tikai paši
šo iestāžu darbinieki un viņu labi paziņas...
Katru reizi, kad mūs kā novadpētniekus, vai vēsturniekus, muzejniekus un arhīvistus... atbilstoši cilvēka
dabā esošajām nosliecēm, grib pārņemt privātīpašnieciskuma velniņš, vajadzētu atcerēties, ka zināšanu
– un, ja runājam par vēstures zinātni, jo īpaši vēstures avotu – brīva un vienkārša pieejamība ir jaunu zināšanu radīšanas priekšnoteikums, to rašanos veicinošs apstāklis. Savukārt vēstures zināšanas, to pieejamība
un pielietošana visās iespējamās jomās un veidos ir faktors, kas tieši saistīts ar tautas kultūras dzīvotspēju,
nacionālo identitāti un visbeidzot ar valstiskumu, tā pastāvēšanu un turpināšanos kā tādu.
Tiem pētniekiem, kuri vēlas publicēt tikai pabeigtu darbu, protams, ir sava daļa taisnības. Tomēr jāprot
reālistiski izvērtēt pašam savas iespējas un konkrētā darba pabeigšanas perspektīvas. Ja, piemēram, vietējai avīzei vai interneta portālam paredzētu un labākajā gadījumā jau iesāktu rakstu par kādas ēkas vēsturi,
nozīmīgu notikumu vai ievērojamu cilvēku patiešām var pabeigt un iesniegt publicēšanai pārredzamā nākotnē, tad pagasta, muižas vai pilsētas vēstures rakstīšana, īpaši, ja tas nav jūsu kā profesionāļa līgumdarbs,
tā arī var nekad netikt pabeigta un viss, ko būsiet sava mūža laikā krājis un apkopojis, iespējams, pēc jums
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Vācu okupācijas varas iestāžu paziņojums par sviesta
nodevas apjomu 1944. gadam Valmieras apriņķa Kocēnu
pagasta “Noriņu” māju saimniecībai. V. Grīviņa arhīvs.
ar vieglu roku tiks aiznests uz tuvējo krāsni vai atkritumu kasti... Ne mazāk būtisks ir apstāklis, ka nekad
neviena vēstures tēma, lai cik biezas monogrāfijas par to arī neuzrakstītu, nebūs pabeigta. Vienmēr būs
iespēja vai nu paskatīties uz attiecīgo jautājumu savādākā griezumā vai to izdarīt, izmantojot vēl citus avotus. Tāpēc, lai jūsu darbs nebūtu veltīgs, ir divas iespējas: 1) visus jauniegūtos avotus, oriģinālu (sev darba
vajadzībām paturot kopijas) vai kopiju veidā laiku pa laikam nodot vietējam vai tuvākajam muzejam un/jeb
publicēt historia.lv un 2) publicēt savus materiālus pa daļām (arīdzen tas ērti izdarāms historia.lv).
Apgalvojumi par nemācēšanu rakstīt un paredzamo ierobežoto interesi par pētījuma objektu vai tēmu
tāpat vairumā gadījumu neiztur kritiku. Pirmkārt, rakstīt un rakstīto publicēt vispirms jāuzdrošinās. Otrkārt,
rakstīšana gluži vienkārši ir jāapgūst un to patiešām ir labi darīt, stāstot lasītājiem par sev interesējošām
lietām un saistošiem atklājumiem. Sāciet ar nelielu, 1–2 lpp. garu rakstiņu par tēmu, kurā jums ir ko teikt.
Pastāstiet, piemēram, par to, ko uzzinājāt no vietējiem iedzīvotājiem, interesējoties par kādreizējo pagasta
tautas namu. Rakstu ilustrējiet ar fotogrāfijām, kuras jums ļāva pārfotografēt vai ieskanēt no kāda personīgā
albuma... Bet, kas attiecas uz lasītāju interesi, tad lielā mērā tā būs atkarīga no jūsu izvēlētās mērķauditorijas. Jūsu lokālais materiāls, saprotams, visvairāk būs saistošs tieši vietējiem iedzīvotājiem, tiem, kuri jūsu
rakstā atpazīs viņiem pazīstamas vietas, objektus vai zināmus cilvēkus jeb dzimtas. Cilvēks, kā likums, vispirms interesējas par sevi, savu dzimtu, vietu, kurā dzīvo un tikai tad par kopvalstiskiem, vispārējiem jautājumiem. Šajā ziņā laba platforma pirmajām novadpētnieka publikācijām ir savas pašvaldības izdevums.
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Tēma un struktūra
Vēsturiskus pētījumus, tāpat kā novadpētniekus, nosacīti var iedalīt divās pamatgrupās: 1) parasti hronoloģiskā griezumā izvērstos stāstos par vietu, notikumu, objektu vai cilvēku (naratīvos) un 2) analītiskos
pētījumos, kuros kādas norises vai parādības, skaidrojot to izcelsmi, meklējot nozīmi, cēloņsakarības un
saistības ar citām norisēm un parādībām, tiek aplūkotas un analizētas no dažādiem skata punktiem. Labākie naratīvi (kā pēdējā laika izcilāko piemēru var nosaukt Uģa Niedres monogrāfiju “Mājvieta...”[2]) sevī
iekļauj analīzes elementus un pretēji – analīze bez pietiekama kontekstuālā apraksta ir interesanta un saprotama tikai šauram nišas speciālistu lokam.
Lielākā daļa novadpētnieku-amatieru darbu, kas arī ir saprotami, ņemot vērā analītiskajiem pētījumiem
nepieciešamās profesionālās iemaņas un parasti ar tiem saistīto ilgstošo, metodisko darbu centrālajos arhīvos, iederās pirmajā grupā. Neapšaubāmi, stāsta tipa jeb naratīvos pētījumos veikt ir vieglāk – vairumā
gadījumu būs pietiekami, ja par kādu apakštēmu jūs iegūsiet un lasītājiem pasniegsiet nevis apkopojošus
secinājumus par problēmu, bet ilustratīvus izvilkumus. Piemēram, būs pietiekami, ja, runājot par jūsu pētītā
pagasta valdes vai pagasta tiesas, resp. – zemnieku pašpārvaldes – darbību laikā no 1866.g. Baltijas pagastu
likuma pieņemšanas līdz Latvijas brīvvalsts nodibināšanai, jūs citēsiet pāris interesantākos, šo institūciju
darbību raksturojošākos jūsu atrastos fragmentus no protokolu grāmatām, ieteicami pa vienam vai dažiem
no katras desmitgades. Turpretī, ja pētījums būs specifiskāks, piemēram, par pagasta tiesu darbību 19.gs. II
pusē Ziemeļvidzemē, igauņu tautības gājēju jeb kalpu lietu spogulī, tad ar šiem protokoliem (kā arī citām
avotu grupām) jums būs jāstrādā kā ar masveida avotiem (sk. tālāk), tos atbilstoši grupējot un analizējot.
Turklāt, lai sekmīgi uzrakstītu šādu darbu, jums vajadzēs zināšanas gan vispārējos attiecīgā perioda Vidzemes guberņas sociālās un etniskās vēstures jautājumos, gan arī demogrāfijā.
Tēmu vienmēr ieteicams sašaurināt līdz hronoloģiskam diapazonam par kuru jums patiešām ir ko stāstīt. Nebūtu labi, rakstot par kādas Latvijas pilsētas centrālo ielu, kura vairumā gadījumu mūsu valstī nes
Rīgas vārdu, izvēlēties tēmu “Rīgas iela X pilsētā no Livonijas laikiem līdz 1940. gadam.”, bet galarezultātā par Livonijas posmu un tam sekojošo poļu un zviedru varas laiku uzrakstīt tikai dažus teikumus, īsto
stāstu sākot ar brīdi, kad pilsēta nonāk Krievijas pakļautībā un tās vēsture rod plašāku atspoguļojumu līdz
mūsdienām saglabājušos avotos. Šādā gadījumā to nelielo informācijas apjomu, ko jūs varat pastāstīt par
attiecīgās pilsētas 13.-17.gs. vēsturi vislabāk ir iekļaut raksta ievadā, tēmu definējot, piemēram, kā “Rīgas
iela X pilsētā no 1721.g. līdz 1940. gadam.”
Kopumā publikācijas struktūrai, lai tas būtu raksts, eseja vai grāmata, jābūt loģiskai un saprotamai. Katrai nākamajai daļai (nodaļai) jābūt saistītai ar iepriekšējo, kā arī ar kopējo tēmu (tematiskās apakšnodaļas).
To, kā vislabāk strukturēt savu publikāciju, vienkāršāk būs saprast, bibliotēkā vai internetā iepazīstoties ar
citu, jau atzītu autoru darbiem. Savukārt par to, kādus darbus izvēlēties kā piemērus, ieteicams konsultēties
ar bibliotekāriem, arhīvistiem vai muzeju speciālistiem.

Avoti, avoti un vēlreiz avoti...
Par vēstures avotiem kopumā sauc jebkādas cilvēka radītas vēstures liecības. Tomēr visbiežāk novadpētniecībā izmanto rakstiskos vēstures avotus, kurus arī iedala divās lielās grupās – primārajos un sekundārajos avotos. Primārie avoti ir tie, kuri radīti kā daļa no tiešā vēstures procesa – dokumenti, vēstules, žurnāli,
piezīmes, kādā noteiktā vēstures momentā pierakstīti mīti, teikas..., kamēr sekundārie avoti ir darbi, kas
radīti izmantojot autora atlasītus primāros avotus, tos interpretējot atbilstoši autora izpratnei un nostājai par
aplūkojamo jautājumu.
Arī primārie avoti, savukārt, iedalās divās grupās – unikālajos un masveida avotos. Ja, piemēram, noteiktā laikā draugam rakstīta vēstule jūsu biogrāfijas kontekstā ir unikāls avots, tad kopā ar citām jūsu un
vēl citu cilvēku vēstulēm tā jau kļūst par masveida avotu. Tipisks masveida avots ir tautas skaitīšanas anketas, pašvaldību žurnāli, utml.
Viena no plaši izplatītām novadpētnieku un amatiervēsturnieku kļūdām, vācot materiālu savām publikācijām, ir nekritiska avotu izvēle, plaši izmantojot preses materiālus, sekundāros avotus, tai skaitā pseidovēsturiskus sacerējumus (nav norādīti avoti, trūkst atsauču, kā argumenti tiek lietoti ezotēriski apgalvojumi,
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Cēsu apriņķa Lenču pagasta valdes Kristīnei Mieriņai
1916. g. 3. maijā izdota personas apliecība.
V. Grīviņa arhīvs
utml.), kā arī neanotētus vai daļēji anotētus mutvārdu vēstures vākumus. Tajā pat laikā tikpat kā nepievēršoties citiem primārajiem avotiem, pat gadījumos, kad tie ir viegli pieejami...
Strādājot ar primārajiem vēstures avotiem, nedrīkst aizmirst, ka tie tomēr ir un paliek subjektīvu viedokļu un sava laika metu/pretmetu atspoguļojums. Primārie avoti, piemēram, ir gan muižnieku ziņojumi
par zemnieku nepaklausību un dumpjiem, gan arī zemnieku sūdzības valdībai par muižnieku apspiešanām,
netaisnībām un vardarbībām. Pašsaprotami, ka selektīvi izmantojot tikai vienu no minētajām grupām vai
arī nekritiski tiražējot tajā paustās atziņas, ticamu kopainu iegūt neizdosies. Tāpēc, strādājot ar primārajiem
avotiem, vērts pievērst uzmanību šādiem jautājumiem:
- Kas un kad ir sastādījis attiecīgo dokumentu? Vai autors ir notikuma aculiecinieks vai atstāstītājs?
- Kāds ir tā formāts (ziņojums, personīgas piezīmes, situācijas apraksts, utml.)?
- Vai dokuments ticis rediģēts, papildināts, mainīts?
- Vai tas ir publicēts?
- Kāda ir tā autora (-u) vēsturiskā un kulturālā pozīcija (piemēram, vērtējot 13. gs. dokumentu, – vai to
sastādījuši vācu iekarotāji, kristietības varmācīgie uzspiedēji jeb kādas 3. personas?), kāda ir avota sākotnēji paredzētā mērķauditorija?
- Vai un ko dokuments stāsta par autora izcelsmi, sociālo statusu, interesēm, reliģiju, ideoloģisko pozīciju, utt.?
Šeit gan jāpiebilst, citējot prof. R.Vipera vēl 1940.g. sarakstīto, taču joprojām savā ziņā latviešu valodā
unikālo darbu “Vēstures lielās problēmas”, ka vēstures “subjektīvisms ir neizbēgams”[3]. Tāpēc nav nozīmes mēģināt paveikt neiespējamo un uzrakstīt pilnīgi objektīvu, neitrālu vēsturi. Būs pilnīgi pietiekami,
ja savā darbā būsim godīgi, lasītāju skaidri informējot par savu pozīciju, nenoklusēsim mums nepatīkamus
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viedokļus kā arī (kas ir vissliktāk) apzināti neatlasīsim tikai mūsu skatu punktam izdevīgos avotus...
Vipers paskaidro: “(..) vēsture ir zinātne, bet ne tāda zinātne kā dabas zinātnes. Lieta tā, ka dabas zinātnēs
pētītājs stāv ārpus pētījamā objekta, kamēr vēsturē starp pētījuma objektu un pētītāju subjektu ir pastāvīga,
nepārtraukta un nenovēršami savstarpīga iedarbe. “De te fabula narratur” (latīņu: Stāsts ir par tevi – V.G.)
– lūk, ko pastāvīgi izjūt vēsturnieks. Lai kā viņš gribētu tikt vaļā no šīs izjūtas, tomēr atbrīvoties ir pilnīgi
neiespējams. Dabas zinātnē nav tā: tur par sēnēm neraksta sēnes pašas, un elektriskās strāvas nepārbauda
pašas savu spriegumu. Bet šeit cilvēki pētī pagātni, dzīvi, ko dzīvojuši viņu senči, kuru miesa un asinis ir
viņu pašu miesa un asinis, t.i., galu galā analizē sevi pašus un spriež par sevi pašiem. Atraut sevi no pagātnes nevar: visu mūsu interesi pret cilvēces vēsturi uztur tikai apziņa, ka tā ir mūsu vēsture.” (...) “(..) subjektīvisms, mūsu tieksme sev iztulkot pagātnes vēsturi ir mūsu zinātnes dzinējspēks.” (...) “Bez vērtējuma,
bez spriedumu, bez gaismas un ēnu sadalījuma nav vēstures.” (...) “Subjektīvisms nebūt nav uzbāzīgs rēgs,
kas traucē strādāt, subjektīvisms tīri vienkārši ir tā atmosfēra, kurā mēs elpojam un ārpus kuras nevaram
eksistēt.” (...) “ (..) tagadne mums noder, lai iztulkotu vēsturi. Mēs arvien no jauna konstruējam vēsturi un
darām to atkarībā no savām vajadzībām, savām dzīvajām interesēm, savām simpātijām un antipātijām” (...)
“Vēsturnieki dziļi atšķiras cits no cita atkarībā no tā, kādai nacionalitātei, kādam laikmetam viņi pieder,
atkarībā no tā, kādā filozofijas skolā audzināta viņu doma.”[4]
Vienmēr arī jāatcerās, ka nevar vērtēt iepriekšējo laiku cilvēkus pēc mūsdienu mērauklām un kritērijiem.
Līdzi laikam mainās ne tikai mode, bet arī izpratne par pasauli un sabiedrību, tās likumsakarībām, vērtībām,
labo un ļauno, vajadzīgo un nevajadzīgo.

Atsauces
Otra bieži sastopama novadpētnieku kļūda, lai neteiktu sistēmiska problēma, ir atsauču nelietošana,
to nekorekta, reta un neregulāra lietošana. Uzrakstot darbu bez atsaucēm uz izmantotajiem avotiem, tas,
neskatoties uz to, cik precīzi jūs esat citējis izmantotos tekstus, kļūst par vēsturisku prozu. Ko dod turpmākajiem pētījumiem, piemēram, šādas “atsauces”: “kādā dokumentā”, “1547. gadā minēts”, “daži zinātnieki
uzskata”, utml.? Pat norādot, no kura muzeja vai arhīva (LNVM krājums) nācis citētais dokuments vai tā
daļa, taču nedodot pilnu atsauci, pētniekam, kas vēlas izmantot jūsu uzieto, iespējams, unikālo dokumentu,
jāveic nevajadzīgs, liels darbs, lai attiecīgajā krātuvē to par jaunu atrastu. Nereti, īpaši gadījumos, kad krājums, no kura avots ņemts, ir ļoti apjomīgs, atkārtota atrašana un līdz ar to – korekta un zinātniska izmantošana – var būt teju neiespējama.
Atsauču nelietošanu diemžēl jau izsenis atbalsta arī virknes avīžu, tagad arī interneta vietņu, redaktori.
Šāda pieeja tiek skaidrota ar attiecīgo izdevumu populāro raksturu, apgalvojot, ka atsauces apgrūtina lasīšanu, nevajadzīgi aizņem dārgo vietu utml.
Gluži vietā šeit būs jautājums, kad tad īsti atsauces vajadzētu lietot. Tās jālieto jebkurā gadījumā, kad
tiek citēts jeb pārfrāzēts kāds avots. Piemēram, stāstot, ka senākais jūsu pagasta māju uzskaitījums rodams
1638.g. zviedru arklu revīzijas dokumentos, jums jānorāda vai ziņas esat smēlis no oriģinālajiem revīzijas
dokumentiem Latvijas Valsts vēstures arhīva 7348. fondā, no šīs revīzijas publikācijas E. Dunsdorfa redakcijā vai no kāda sekundārā avota, teiksim - “Pagastu enciklopēdijas”. Tāpat atsauces jālieto, kad jūs savā
argumentācijā izmantojiet kāda cita autora secinājumus, kas nav vispārzināmi.
To, kādu atsauču sistēmu izmantot, jūs varat izvēlēties pats. Galvenais – tai precīzi jāapraksta attiecīgais
avots vai literatūras vienība, sniedzot ziņas par autoru, nosaukumu, glabāšanas vietu, fonda numuru, utt.
Plašāk un detalizētāk par konkrētām atsauču sistēmām, kā arī to pielietošanu, iespējams uzzināt, iepazīstoties ar sadaļā “Vēres un literatūra” norādītajiem metodiskajiem materiāliem.

Stils un melnraksti
Tas, vai lasītājs jūsu rakstu izlasīs līdz galam (un nākošreiz, ieraugot zem virsraksta jūsu vārdu, steidzīgi
nepāršķirs lappusi) ir atkarīgs ne tikai no tajā iekļautā interesantā un aizraujošā materiāla, saprotamas un
loģiskas raksta uzbūves, bet vienlīdz daudz arī no tā, kā tas pasniegts. Vai izklāsts ir plūstošs, saprotams?
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Vai teikumi nav pārāk gari un samudžināti, vai tie nav pilni ar atkārtotiem vārdiem, nevajadzīgi lietotiem
svešvārdiem, utml. Īsāk sakot, tas ir stila jautājums.
Labu stilu nevar iemācīties, vienkārši iekaļot no galvas kaut kādus likumus. Kā darbības vārdu nekārtno
formu locīšanu vai Mendeļejeva periodiskās tabulas elementu atommasas. Protams, ir daudz nianšu, kuras
vērts atcerēties (piemēram, nelietot stāstījumā ciešamo kārtu), tomēr īsts stils ir izkopjams tikai praktizējot
rakstīšanu. Stila izjūtas veidošanai lieti noderēs grāmatu un žurnālu lasīšana – jo vairāk jūs lasīsiet labu
autoru darbus, jo vairāk sevī uzsūksiet izpratni par to, kas ir labs stils, kā vajag un, sastopoties ar slikta stila
piemēriem, – arī, kā nevajag rakstīt.
Viens no palīglīdzekļiem sekmīgai publikācijas sagatavošanai ir melnraksts. Raksta autoram tas ir kā
skice māksliniekam, kuras uzdevums vispirms izvietot uz audekla galvenos gleznas elementus, iezīmēt to
aprises un tad būt kā skeletam, ap kuru veiklas rokas vadīta ota, prasmīgi strādājot, apaudzē apkārt miesu
un dažnedažādās krāsās atdzīvina apkārtni. Gatavojot rakstu publicēšanai, vēl pēc tam, kad tas jūsuprāt
sasniedzis primāro gatavības pakāpi, to ieteicams pārlasīt vismaz divas reizes, starp katru lasīšanas (rediģēšanas) reizi atstājot vismaz vienu dienu. Jo lielāks būs starplaiks no vienas lasīšanas reizes līdz nākamajai,
jo vairāk jūs spēsiet uz savu darbu palūkoties no malas, tādējādi, iespējams, saskatot tajā esošos trūkumus,
kļūdas un negludumus. Vēl labs veids, kā pirms publicēšanas pārbaudīt darba kvalitāti, ir nodot to izlasīt
jūsu domubiedriem vai, labāk, zinošākiem nozares speciālistiem, jūsu konsultantiem un atbalstītājiem. Izteiktā kritika un jautājumi, ja tādi būs, protams, jāuztver pozitīvi, kā palīdzība un jūsu personīgās izaugsmes
iespējas.
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