
Dzymtys kūks: 
kai pieteit nūvodvuiceibys 

stuņdēs



Genealogeja
◦ Dzymtu pietejumim ir izveiduota vasala zynuotne - genealogeja (gr. genea — dzymta; 

logos — vuiceiba). Genealogeja ir, pyrmkuort, viesturis paleignūzare, kura pietej rodurokstus, 

dzymtu, saimu i atsevišku personu izaceļšonu; ūtrkuort, tys ir datu kūpums par individa voi 

populacejis izceļsmi. 

◦ Genealogisks olūts ir vyss, kas nūder par pīruodejumu kaidai genealogiskai nūrisei voi dūd 

īspieju dabuot kaidus genealogiskus datus. 

Genealogiskī olūti īdolami treis golvonuos grupuos: 

1) mutvuordu līceibys;

2) raksteiti olūti;

3) monumentalī olūti.



Dzymtys kūka izpietis prīšknūsacejumi

v  Dzimtys izpiete juosuoc ar sovu radinīku aptaujom, apkūpojūt jau zynomū informaceju par 

vysim dzeivajim i ari zynomajim myrušajim radinīkim.

v  Juoizpietej i dzymtys geografeja, i administrativi teritorialuo īdalejuma izmainis, kai ari 

religiskuo pīdereiba i draudzis atsarasšonys vīta. 

v  Juoapzynoj, kaidi materiali dzymtā atrūnami: dzimšonys, lauleibys i mieršonys aplīceibys, 

īsvieteišonys zeimis i cyti dokumenti. 

v  Juonūskaidroj vacvacuoku, ka īspiejams, vacvacvacuoku, vuordi, pavuordis, dzimšonys godi. 

Juozyna preciza vīta – konkreta draudze, kur jī kristeiti, pogosts voi piļsāta, kur dzeivuojuši. 

v  Juoveic ekspedicejis dzymtys kopūs it seviški kopusvātku laikā, kod ir apleik vēļ daudz 

zynūšu rodu i sābru, kas var daudz kū pastuosteit par dzymtu i seņčim. Juonūlosa informaceja 

nu kopu pluoksnem ar godskaitlim i pavuordem.



v Juopīroksta nūstuostus – kai seņči īguojuši konkretajā vītā, kas zynoms par pavuordi, kaidi 

talanti bejuši dzymtā, kas kūpeigs radzams uorejuos pazeimēs i raksturā. 

v  Juoatlosa dzymtys kartenis i īspieju rūbežuos juonūskaidroj i ūtrā pusē juopīroksta, kas 

radzams karteņuos, juoveidoj albumi ar stuostim par kotru saimi dzymtā.

v  Var i pat vajag izmontuot ari myusu dīnuos daeimamuos plašuos īspiejis fotografēt i kruot 

dzymtys relikvejis – prīškmatus, kū puormontoj nu paaudzis paaudzē, dalīkūt aprokstus par 

tuom. Vārts saglobuot viestulis nu radinīku, dalīkūt tuos kai rūkroksta paraugus i konkretuo 

laikmata atainuojumu. Tuos ir lītys, kū vāluok navarēs atjaunuot, tī byus unikali dzymtys 

pīruodejumi.

v  Dzymtys kūka pieteišona parosti ītver sevī nūteiktu dokumentu izpieti. Vīns nu golvonajim 

dzymtys viesturis pieteišonys olūtim ir bazneicu gruomotys. 







Laika skaiteišona
          Kalendera izmainis Latvejis teritorejā. Puorīšona nu Jūlija kalendera aba vacuo stila iz Gregora kalenderu 

aba jaunū stilu bejuse gryuta i sarežgeita. 

         Tai kai Latvejis nūvodi - Vydzeme, Latgolā, Kūrzeme i Zemgale - ītylpa dažaiduos vaļstīs, puorīšona iz 

jaunū stilu nūtyka dažaidūs laikūs. Leluokuos atškireibys kalendera lītuošonā beja 17. i 18.gs. Piec atsevišku 

Latvejis nūvodu īkļaušonys Krīvejis imperejā tyka atjaunuots vacais stils. Pādejuo puorīšona iz jaunū stilu 

nūtyka 1. pasauļa kara laikā, kū okupātajā teritorejā īvīse Vuoceja. Vysā Latvejis teritorejā vīnuots kalenders 

tyka pījimts tik 1919. godā.     Atškireibys storp Jūlija kalenderu (vacū stilu) i Gregora kalenderu (jaunū stilu):

Godu symts Jaunais kalenders pret vacū 
(starpeiba dīnnaktīs)

17 +10
18 +11
19 +12
20 +13



Latvejis Nacionalajā arhivā, funkcionalūs i teritorialūs strukturvīneibu statusā,

ir apvīnuoti 15 vaļsts arhivi:

q  Latvejis Vaļsts viesturis arhivs – uzkruoti vaira nakai seši miļjoni dokumentarūs līceibu 
par viesturiskajom nūtikšonom, politiskajim procesim, ekonomiskū, socialū i kulturys 
dzeivi Latvejis teritorejā laikā nu 1220. da 1945. goda. 

q  Latvejis Vaļsts arhivs - uzkruoti dokumenti par Latvejis viesturi, suocūt ar 1940. godu 
da 1941. goda i nu 1944. goda da myusu dīnom, kai ari Latvejis socialdemokratejis i 
komunistiskūs organizaceju dokumenti suocūt nu 1899. goda. 

q  Latvejis Vaļsts kinofotofonodokumentu arhivs nūdrūsynoj nacionalajā dokumentarajā 
montuojumā īkļaujamūs audiovizualū, foto, skanis i elektroniskūs dokumentu uzkruošonu, 
uzskaiti, saglobuošonu i izmontuošonu. 

q  Personala dokumentu vaļsts arhivs nūdrūsynoj personala dokumentu uzkruošonu, 
uzskaiti, saglobuošonu i izmontuošonu Reigys i Jiurmolys piļsātuos. 

  Kur vaicuot informaceju?   
                 Arhivi:



Zonala jūs  vaļs ts  arh ivūs  nūdrūsynoj  Nacionala jā  dokumentara jā  montuojumā 
īkļaujamūs dokumentu uzkruošonu, uzskaiti, saglobuošonu i izmontuošonu. Arhivūs atsarūn 
dokumenti suocūt ar 1945. godu, atseviškūs gadīņūs ari vacuoki dokumenti.

q  Olyuksnys zonalais vaļsts arhivs - Olyuksnys, Apis, Baļtinovys, Bolvu, Guļbinis, Ruguoju i 
Viļakys nūvodu dokumenti.

qCāsu zonalais vaļsts arhivs - Amatys, Cesvainis, Cāsu, Iergļu, Jaunpībolgys, Leigatnis, Lubuonys, 
Modyunis, Prīkuļu, Puorgaujis, Raunys, Varakļuonu i Vacpībolgys nūvodu dokumenti.

q  Daugovpiļs zonalais vaļsts arhivs - Daugovpiļs piļsātys, kai ari Aglyunys, Dagdys, Daugovpiļs, 
Īlyukstis, Kruoslovys, Leivuona, Preiļu, Rībeņu i Vuorkovys nūvodu dokumenti.

q  Jākubpiļs zonalais vaļsts arhivs - Jākubpiļs piļsātys, kai ari Aizkrauklis, Akneistis, Ikškilis, 
Jaunjelgovys, Jākubpiļs, Kūknesis, Krystpiļs, Keguma, Lelvuordis, Neretys, Uogris, Pļaveņu, Solys, 
Skreiveru i Vīseitis nūvodu dokumenti.

q  Rēzeknis zonalais vaļsts arhivs - Rēzeknis piļsātys, kai ari Cyblys, Kuorsovys, Ludzys, Rēzeknis, 
Viļānu i Zylupis nūvodu dokumenti.

  

  

11 LNA zonalī vaļsts arhivi:



q   Jelgovys zonalais vaļsts arhivs - Jelgovys piļsātys, kai ari Aucis, Bauskys, Dūbelis, Īcovys, Jelgovys, Ūzulnīku, 
Rundalis, Tērvetis i Vacumnīku nūvodu dokumenti.

q   Līpuojis zonalais vaļsts arhivs - Līpuojis piļsātys, kai ari Aizputis, Alsungys, Durbis, Grūbenis, Kuldeigys, Nīcys, 
Puovilūstys, Prīkulis, Rucavys, Skrundys i Vaiņūdis nūvodu dokumenti. 

q   Siguldys zonalais vaļsts arhivs - Ādažu, Babeitis, Baldūnis, Carnikovys, Garkaļnis, Inčukolna, Krimuldys, 
Kekovys, Muolpiļs, Muorupis, Ūlainis, Rūpažu, Solyspiļs, Saulkrostu, Siejis, Siguldys i Stūpeņu nūvodu dokumenti.

q   Tukuma zonalais vaļsts arhivs - Bruocānu, Enguris, Jaunpiļs, Kandovys, Saldus i Tukuma nūvodu dokumenti.

q   Valmīrys zonalais vaļsts arhivs - Valmīrys piļsātys i Alojis, Beverinys, Burtnīku, Kūcānu, Limbažu, Mozsalacys, 
Naukšānu, Rūjīnys, Salacgreivys, Smiļtinis, Streņču i Valkys nūvodu dokumenti.

q   Ventspiļs zonalais vaļsts arhivs - Ventspiļs piļsātys, kai ari  Dundagys, Mārsroga, Ruojis, Talsu i Ventspiļs nūvodu 
dokumenti.

***

Latvejā nūsastyprynojū padūmu varai, tyka organizāta vysu dzeivuotuoju registriešona. Laukūs tys 

izapaude ar saimisteibys gruomotu īvīsšonu, kuruos tyka dūta informaceja par saimisteibys lelumu, montu i 

dzeivuotuoju kusteibu. Zonalajūs arhivūs globojās saimisteibu lītys nu 1945. goda da 90. godu suokom. Ka 

dzymtys dzeivuojušys piļsātuos, var apsavērt sātys gruomotys.



v  Vysplašuokais olūts ir roduroksti škārsteiklā – vysys sasaglobuojušu bazneicu gruomotu kopejis i cyti 

olūti, puorsvorā nu 18.–19. godu symta, ir daeimami www.lvva-raduraksti.lv, kas ir virtuala arhiva 

laseitova aba digitalizāta daļa nu arhiva fonda dokumentim. Tūs saturs ir attālu veidā. 

Vaicuošona var praseit īvāruojamu laiku, partū ka īroksti veikti ar rūku, moz tuo ari vuocu, krīvu, 

pūļu i latiņu volūdā. Tūs var laseit, tik šķirūt lopu piec lopys. Juoapsabruņoj ar pacīteibu, partū ka lopu ir 

tyukstūšom i tik jaunuokim godim ir dūts personu kūpsavylkums goda grīzumā. Tok identificēt ir 

īspiejams, ka ryupeigai sekoj leidza īrokstim. Taipat juosariekinoj, ka īroksti veikti dažaiduos volūduos, 

partū, kab varātu saprast, ir juoatšifrej, kaida beja īrokstu veikšonys sistema. Ari rūkroksti bīži viņ ir 

keburaini, nesalosami. Kai nu bazneickungi voi tūs paleigi īraksteja, tai ari ir. Juojem vārā, ka reizem 

īrokstūs ir sajaukti vuordi, pavuordis, datumi, dzymumi. Bez tam var atsaškiert ari vuordu latviskais, 

krīvyskais, pūliskais voi vuocyskais pīroksts. 

Digitalī arhivu dokumenti



   

  

17. i 18. godu symta metriku īroksti



   

  

19. godu symta metriku īroksti



   

  



 www.lvva-raduraksti.lv ir daeimams nu 2005. goda, kod Latvejis Vaļsts viesturis arhivs, 

bolstūtīs iz igauņu kolegu pīredzi, projekta “Raduraksti” ītvorūs izveiduoja virtualū arhivu, 

sevkuram interesentam, kam daeimams škārsteiklys, dokumentu kruotuvis sātyslopā ir dūta īspieja 

izpieteit dzymtys viesturi. 

Virtualajā arhivā ir īkļauti Latvejis evaņgeliski luteriskūs, Rūmys katuoļu, pareizticeigūs, 

reformatu, uniatu, vacticeibnīku i rabinatu metriku gruomotys, dvēseļu revizeju saroksti i pyrmuos 

Vyskrīvejis tautys skaiteišonys materiali, Reigys Politehniskuo instituta pasnīdzieju i studentu lītys, 

diplomi i matrikulu registri, suokta ari Reigys sātysgruomotu (1854–1918) īvītuošona i cyti 

dokumenti. 

Nu 2013. goda vītnē ir jauna sadaļa – datu baze – Latvejis dzeivuotuoju saroksts (1918–1940), 

kas izveiduots taidu fondu pylnveiduošonys rezultatā, kurūs globojās personu dokumenti. Sarokstā 

īkļautys personys, par kuruom arhivs puorsvorā var snēgt taidys zinis: dzymtuo pavuorde (sīvītem), 

saimis stuovūklis, par lauleibu voi škieršonūs, ticeibu, nūsadorbuošonu, napylngadeigim bārnim, 

adresu Latvejis teritorejā, kai ari pasis kartenis kopeju.





 Digitalizātī dokumenti ir:

q  dzymušūs i kristeitūs registri (tymūs nūruodeits bārna vuords, pavuorde, dzimšonys datums, laiks i 

vīta, bārna vacuoku vuordi i pavuordis, konfeseja, socialais stuovūklis voi nūsadorbuošona, voi bārns 

dzims lauleibā voi uorlauleibā, zinis par krystvacuokim);

q  sadarynuotūs, uzsauktūs i lauluotūs registri (tymūs var atrast sadarynuotūs, uzsauktūs i lauluotūs 

vuordu i pavuordi, vacumu, socialū stuovūkli i omotu, dzimšonys vītu, konfeseju, īprīkšejū saimis 

stuovūkli, sadarynuošonuos, uzsaukšonys i lauluošonys datumu, leigavaiņa i leigovys vacuoku vuordu i 

pavuordi, socialū stuovūkli i nūsadorbuošonu);

q  lauluotūs hronologiskī registri (tī ir tik evaņgeliski luteriskuom draudzem, tymūs nūruodeits lauluotūs 

vuords i pavuorde, dažreiz – dzeivisvīta);





q  myrušūs registri (tymūs var atrast myrušūs vuordu, pavuordi, dzimšonys vītu, vacumu, 

saimis stuovūkli, mieršonys datumu i vītu, smierts cālūni, paglobuošonys datumu, 

dažreiz – ari vītu; katuoļu draudžu myrušūs registrūs mādz byut zinis par palykušū atraitni 

i bārnim);

q  īsvieteitūs saroksti (tī ir tik evaņgeliski luteriskuom draudzem, i nūruodeits īsvieteitūs 

personu vuords, pavuorde, dzimšonys vīta i laiks, īsvieteišonys datums, vacuoku vuords i 

pavuorde, socialais stuovūklis i omots).

q  draudzis lūcekļu saroksti (tī ir vacticeibnīku draudzem, i nūruodeits draudzis lūcekļu 

vuords, pavuorde, dzimšonys vīta i laiks, mieršonys datums, informaceja par vysim saimis 

lūceklim.





v   LNA LVVA datu bazē ir metriku īroksti – bazneicu gruomotys vysmoz nu 1834. da 1909. goda, cytom 

draudzem īroksti ir ari nu 18. godu symta, nu juojem vārā, ka ir ari godi, kod dokumenti nav sasaglobuojuši. 

Taipat ir ari ar jaunuokim dokumentim, kas vēļ atsarūn dzymtsarokstu nūdaļuos, ari ite na vysi dokumenti ir 

sasaglobuojuši. 

v  Bazneicu gruomotu īrokstūs reizem ir naīspiejami saprast, kurs ir eistais vaicuotais Poikāns voi Krišāns, 

partū ka tūlaik vīnys i tuos pošys pavuordis beja cīši izplateitys konkretā draudzē, moz tuo bīži viņ vīnā 

draudzē reizē dzeivuoja vairuoki Poikāni voi Krišāni, kurī varēja apjimt vīnaidu vuordu sīvys voi, par pīmāru, 

vacuokais dāls, kuram ir taids pats vuords kai tāvam, apjimt sīvu ar taidu pošu vuordu kai muotei. 

v  Juojam vārā, ka metriku materiali ir sakuortuoti pa draudzem, katuoļu konfesejā draudzis ir grupātys pa 

dekanatim, pi tam ituos dekanatu rūbežys laika gaitā ir mainejušuos, partū svarīgi ir zynuot na tik sovu seņču 

teritorialū pīdereibu, nu ari konfesionalū pīdereibu.





Kaidūs arhīvos registru īrokstus vaicuot?

ü  Latvejis Vaļsts Viesturis arhivs globoj dzymušū 

i kristeitū, lauluotū i myrušū registrus tik par laiku 

da 1909. goda. 

ü  1910.–1920. goda registri globojās Tīslītu 

ministrejis Dzymtsarokstu departamenta arhivā 

Reigā, A. Čaka īlā 38a. 

ü  Registri nu 1921. goda da 1993. goda globojās 

bejušūs rajonu (niu nūvodu) dzymtsarokstu 

nūdaļu arhivā. 

ü  Registri suocūt ar 1994. godu globojās niulejūs 

nūvodu dzymtsarokstu nūdaļu arhivā.

Itūšaļt informaceja ir centralizāta i tū var pīpraseit sevkurā dzymtsarokstu nūdaļā.





  Tīpat www.lvva-raduraksti.lv ir digitalizātys Dvēseļu revizejis i Vyskrīvejis pyrmuo tautys skaiteišona. 

Vyskrīvejis tautys skaiteišonys dokumenti

Vyskrīvejis tautys skaiteišona nūtyka div etapūs: pyrmajā (1896. goda decembrī – 1897. goda janvarī) 

skaiteituoji apstaiguoja sātys i aizpiļdeja skaiteišonys veidlopys. Piļsātuos i laukūs – muižuos i gruntnīku 

saimisteibuos – skaiteišonys veidlopys aizpiļdeja eipašnīki voi nūmnīki, cytūs lauku eipašumūs – eipaši skaiteituoji. 

Dzeivuotuoju uzskaitis vīneiba laukūs beja saimisteiba, nu piļsātā – dzeivūklis. Par kotru saimisteibu (dzeivūkli) 

aizpiļdeja atsevišku uzskaitis lopu, kurā nūruodeja uzskaiteitūs personu pavuordi, vuordu, tāva vuordu voi īsauku, 

dzymumu, radnīceibys pakuopi attīceibā pret saimis golvu, vacumu, saimis stuovūkli, kuortu, ticeibu, dzimšonys 

vītu, piedereibys vītu, dzeivisvītu, dzymtū volūdu, izgleiteibu (voi muok laseit, kur vuicejīs) i nūsadorbuošonu 

(pamatnūsadorbuošonu i blokus nūsadorbuošonys), attīceibys pret karaklauseibu, fiziskūs tryukumus, voi uzskaitis 

laikā atsarads konkretajā dzeivis vītā. Vydzemis gubernis latvīšu apdzeivuotajā daļā i Kūrzemis guberņā veidlopu 

īspīstī teksti ir krīvu volūdā ar tulkuojumu latvīšu i vuocu volūdā, Vitebskys gubernis veidlopu īspīstī teksti ir tik 

krīvu volūdā. Veidlopys ir attīceigai aizpiļdeitys krīvu, vuocu voi latvīšu volūdā.







Dzymtys pietejumu dziļums atkareigs nu dokumentu – ka Vyskrīvejis tautys skaiteišonys 
dokumenti vyspiļneiguokī ir taišni par Latgolu, cytur tī nav tik piļneigi, tod Dvēseļu revizeju dati 
otkon ir lobuok sasaglobuojuši par Vydzemis regionu. 

Vydzemis guberņā pyrmūreiz revizeja nūtyka 1782. godā (Krīvejis guberņuos tei beja 4. 
revizeja), 5. revizeja – 1795., 6. revizeja – 1811., 7. revizeja – 1816., 8. revizeja – 1834., 9. revizeja 
– 1850., nu pādejuo, 10. revizeja – 1858. gadā.  Kūrzemis guberņā pyrmūreiz revizeja nūtyka 1797. 
godā (5. revizeja). Tai kai revizejis rezultati izaruodeja napīteikami kvalitativi nūdūkļu nūsaceišonai, 
itū revizeju Kūrzemē atkuortuoja vēļ 1798. i 1803. godā. 6. revizeja nūtyka 1811., 7. revizeja – 
1815./1816., 8. revizeja – 1834./1835., 9. revizeja – 1850., nu pādejuo, 10. revizeja – 1857./1858. 
godā.

Nu Latgolys revizeju dokumentim sasaglobuojušys tik puors lītys: vīna līta – Rēzeknis 
apriņča 1772. goda revizejis saroksti, vīna līta – Ludzys apriņča Ozupinys dzeraunis 1816. i 1834. 
goda, i Ozupinys privatmuižys 1850. i 1858. goda revizejis saroksti, sešys lītys – Ludzys i 
Daugovpiļs apriņča 1858. goda revizejis saroksti.





v Juosariekinoj, ka, vaicojūt tik škārsteikla resursūs, pavedīņs kaidā šaļtī var apsaraut, tod 

juovaicoj cyti olūti, kurūs var pasaruodeit vaicuotuos personys dati, partū ka cytaiž, izzynuotū 

bīži viņ nabyus īspiejams savīnuot.

v  LNA LVVA ir ari cyti olūti, kas var paleidzēt cyltskūka veiduošonā. Par pīmāru, draudzis tīsu 

materiali, dzeivuotuoju saroksti pa sātom, kurūs kotru godu raksteja i cara laikā, i Latvejis 

breivvaļstī, ari adresu karteitis i pavalstnīceibā uzjimtūs anketys. Taipat daeimams pogostā 

dzeivojūšūs uorzemnīku registrs (par pūlim, lītaunīkim, igaunim i cytim), Krīvejis i Pūlejis biegļu 

saroksti 1920., 1921., 1939. i 1940. godā, lobs olūts ir 1935. goda tautys skaiteišonys i 1941. 

goda dzeivuotuoju sarokstu materiali. Tymūs ir div veidu veidlopys: vīna par saimi, ūtra uzskaitis 

karteite par kotru nu saimis – vairuoki vaicuojumi par dzeivis faktim. Īcīneits dzymtys 

pietnīceibys olūts ir pasu kolekcejis, kuruos var atrast ari seņču kartenis. LNA LVVA ir daeimama 

ari trymdinīku kartoteka, legionaru pasis, storpkaru perioda Agraruos reformys i zemis 

daleišonys dokumenti i cyti materiali, kas var paleidzēt dzimtys kūka izveiduošonā.



   

  

BAZNEICU ARHĪVI





   

  



v  Cylvākim ir prīškstots - ka jau reiz arhivs, tod te vyss ir smuki pa plauktenim, 

kotrai saimei atseviška līta - nikuo nabeja! Vyss juovaicoj i juoleimej kūpā pa 

gabalenim pošim. Partū, kod pamatinformaceja savuokta, atlīk tū fiksēt, veidojūt 

dzymtys kūku.

v  Dzymtys kūku var zeimēt iz papeira lūkšņu i leimēt iz sīnys, var veiduot ari ar 

datora paleidzeibu, kaidā grafiskā programatūrā voi datubazē īvodūt zinis par 

personom, godskaitļus, kartenis, piec tam itūs datus īspiejams savītuot vysaiduos 

tabuluos. Tys dūd vareibu daleitīs dzymtys viesturē ari ar rodim – škārsteikla vītnē 

rods īlyudz rodu, loboj cyts cyta klaidys, komentej kartenis, apstyprynoj voi nūlīdz 

saimu legendys. Var izmontuot, par pīmāru, www.geni.com, www.myheritage.lv,  

www.ciltskoks.lv i cytys vītnis. Var veiduot dzymtys albumus i t.t.

Kai veiduot dzymtys kūku iz papeira voi datorā?



v  Suokumā iz bolta papeira lopys pīraksteit sovu vuordu, pavuordi, dzimšonys vītu i datumu, taidus pošus datus par ari par 
īprīkšejū paaudzi – vacuokim, vacvacuokim (juonūruoda ari muotis meitys pavuorde). Nūteikti juoīvāroj, ka storpkaru periodā 
dzymušajim dzimšonys i dzeivis vīta juonūruoda piec tuo laika administrativi teritorialuo īdalejuma. Tod beja apriņči, na 
rajoni voi nūvodi, ari pogostu rūbežys i nūsaukumi var atsašķiert nu niulejūs. 

v  Padūmu laikā teritorialais īdalejums beja cīma padūmis, nu dzimšonys vītys - apleicamuos piļsātys, piec slimneicys kurā 
pīdzyma (īprīkšejuos paaudzēs bārni dzyma sātā, partū dzimšonys vīta sakryta ar dzeivisvītu). Itymūs godūs vajag nūruodeit i 
dzimšonys vītu, i dzeivisvītu.

v  Izpietei svareiguokuo ir tīšuo lineja (muote, tāvs, muotis vacuoki, vacvacuoki i tāva vacuoki, vacvacuoki), piec tam var īt 
plašumā i īsleigt suonu zorūs – apzynuot poša, kai ari vacuoku i vacvacuoku bruoļus i muosys, jūs saimis lūcekļus.

v  Itaidus dzymtys datus suokumā var zeimēt vīnā kūkā, nu, datu apjūmam pīaugūt, kūkus var daleit: vīnys babys dzymta, 
ūtrys babys dzymta i t.t.).

v  Īvodūt itūs datus atbylstūšuos datubazēs, datus generej poša programa, vīneiguo problema, ka programa apjiuk, ka 
sasaroduojuši ir rodu rodi, i tei naspiej vīnu i tū pošu personu paruodeit vairuoku dzymtu zorūs.
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v  Ari socialajūs teiklūs, par pīmāru, draugiem.lv ir “Mana 

Saime piena ģimenes koka veidošanas aplikācija”, nu na vysi 

gryb veiduot atkluotus dzymtys kūkus škārsteikla vidē, partū 

informaceja itaidūs projektūs nabyus piļneiga, nu itaidā veidā var 

izzynuot daudz jauna par rodim i rodu rodim.

v  Cyltskūks var palikt pat par dizaina prīškmatu – tū var gleiši 

nūformēt i dalikt pi sīnys vysradzamuokajā vītā leidzeigi kai 

gleznu, kas var byut par dzymtys saītu i vīseibu centralū 

apsavieršonys i diskuseju vītu.

 



Paleigi dzymtys kūka veiduošonai škārsteiklā:

www.lvva-raduraksti.lv

www.ciltskoki.lv

www.periodika.lv



http://www.redzidzirdilatviju.lv/

Var meklēt Latvijas dokumentālās filmas, 
kinohronikas, animācijas filmas un spēlfilmas, 
k u r a s  r a d ī j u š i  g a n  a u d i o v i z u ā l ā s  j o m a s 
profesionāļi, gan amatieri, sākot no 1910. gada 
līdz mūsdienām.

Šobrīd katalogā pieejama informācija par 
2413 filmām. Dati tiek papildināti.

http://www.archiv.org.lv/index.php?id=9099



http://webcfr.arhivi.gov.lv/
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