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PRIEKŠVĀRDS

„Kalnienas izloksnes vārdnīca” ir relatīvi pilna tipa vienas izloksnes 
vārdnīca, kurā ietverta gan specifiski dialektālā leksika, gan izloksnē 
un latviešu literārajā valodā kopīgie vārdi. Vārdnīcā iekļauts ap vairāk 
nekā 10 000 šķirkļu, 3700 vārdu savienojumu un 3300 frazeoloģismu. 

Kalniena – otra lielākā apdzīvotā vieta Stāmerienas pagastā – at-
rodas Gulbenes novada ziemeļaustrumu daļā pie robežas ar Alūksnes 
novadu.

Mūsdienu Stāmerienas pagasta teritorija atšķiras no senākā pagasta 
iedalījuma, saskaņā ar kuru par izloksni uzskata viena pagasta teritori-
jā runāto valodu. Stāmerienas pagasta daļa Kalniena – agrākā Kalna-
muiža (Kolamùiža) – senāk piederēja Kalncempju (vāciski Kalnemoise, 
krieviski Kalncemskaja) pagastam, kas ietilpa Valkas apriņķī.

Kalnienas teritorija robežojas ar trim Alūksnes novada pagastiem: 
pašreizējo Kalncempju pagastu, Annas un Jaunannas pagastu. Robeža 
ar Kalncempju pagastu stiepjas pa Otes silu, Annas un Jaunannas pa-
gasta dabisku robežu veido Papardes upe un mežs.

Gulbenes novada teritorijā Kalniena robežojas ar Litenes, Beļavas 
un Stāmerienas pagasta Stāmerienas daļu. Kalnienas robežu ar Litenes 
pagastu veido Lubāniešu purvs un meži, Kalnienas un Beļavas pagasta 
robeža ir Ludza sils un Ludza ezers.

Kalniena ir mežu ieskauta un diezgan izolēta no apkārtējās pasau-
les, kas veicinājis kultūras, sadzīves un valodas parādību saglabāšanos. 
Kalniena ietilpst tai novadā, kur vismaz četrus pēdējos gadsimtus ir 
fiksēti starpetnosu kontakti.

Jau Vidzemes 1638. gada arklu revīzijas materiālos, ko 1940. gadā ap-
kopojis Edgars Dunsdorfs, atrodama informācija, ka Kalnamuižā (kopā 
ar Liteni) dzīvojuši vairāki ienācēji no Kurzemes, netālās Viļakas (Ma-
rienhausen), kā arī vairāki krievi un viens polis (850.–866. lpp.). Pagai-
dām nezināmu iemeslu dēļ, kā norāda akadēmiķis Saulvedis Cimerma-
nis, 1638. gadā nav nosaukti igauņi – ne novada vissenāko somugrisko 
iedzīvotāju pēcteči, ne jaunāko laiku ienācēji no Dienvidigaunijas, kuri 
kā bēgļi, muižnieku iemainījumi, pirkumi vai citādi ieguvumi apme-
tās vai tika nometināti uz pastāvīgu dzīvi dažādās muižās (pagastos). 
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Par igauņiem Ziemeļaustrumvidzemē vismaz jau 1782. gadā rakstīja 
mācītājs un novadpētnieks Augusts Vilhelms Hupels (August Wilhelm 
Hupel) darbā „Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland”, 
norādot, ka „šajā apvidū no Kalnamuižas starp Zeltiņiem un Alūksni 
pāri Trapenei un Gaujienai uz Valku pamīšus ar latviešiem iet igauņu 
apmetņu josla. Tajā dzīvo daži tūkstoši ļaužu, patiesi tīri igauņi, kuri 
nesajaukti turas kopā. Tiklīdz viņu sievietes apprecas, tās apgriež matus 
tāpat kā pie Peipusa dzīvojošās. Man nav zināms, kad viņi te ienākuši 
un apmetušies” (3. sēj., 212.–213. lpp.).

Šo informāciju apstiprina Augusts Bīlenšteins (August Bielenstein) 
1892. gadā publicētajā pētījumā „Die Grenzen des Lettischen 
Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert”. Viņš norāda, ka Kalnamuižā, kas pieder Zeltiņu fi-
liāldraudzei, starp latviešiem dzīvo noteikts skaits igauņu, kas pēdējo 
20 gadu laikā ir krietni latviskojušies (19.–20. lpp.).

Ap 1815. gadu Alūksnes draudzes mācītājs Oto fon Prīls (Otto Fried-
rich Paul von Prühl) norāda, ka Kalnamuižā ir apdzīvotas vietas, kas 
sastāv no tīriem igauņiem, kuri, domājams, šurp izspiesti kara laikā; 
viņi tagad saprot arī latviešu valodu, kuru runā slikti (LVVA 6810. f., 
1. apr., 17. l., 292. lpp.). Šīs Kalnamuižas igauņu sētas, pēc mācītāja 
O. Prīla ziņām (LVVA 6810. f., 1. apr., 17. l., 291., 292., 297. lpp.), ir: 
Sprihwul (Spriewul1), Rebben (Rebben – bez iedzīvotājiem), Melderpulk 
(Melderpulk), Leela Palscha (Leelpald), Mezza Palscha vai Masa Palscha 
(?), Onta (Ontte – bez iedzīvotājiem), Kalze (? Kolze et ziddul – bez 
iedzīvotājiem), Zeddul (? Kolze et ziddul – bez iedzīvotājiem), Gott-
lob (Gottlieb), Wiscekok (Wisſekock – bez iedzīvotājiem), Kelle (Kelle), 
Zemps (Zempe), Jehkusch (Jehkusch), Nahsups (Nasſup), Lukkusch (Lu-
kusch), Puttriņ (Putring), Klawiņ (Klawing), Behrsusemneeks (? Berſe), 
Jerlain (Gerlain), Kuhriz (Kurritz), Laukis (Lauke), Zihrul (Zierul), Pulka 
(? Leelpulk – bez iedzīvotājiem), Puhsup (? Pusſupe et Perken), Pehrkons 
(? Pusſupe et Perken), Ohkan (Ohkan), Puksche (Puksch), Mallaz (Mal-
latz), Urnakasch (Urranasch), Drelle (Drelle), Palschinta (Palsch-Intt), 
Woldup (Woldup), Lunke (Lunke), Ermiks (Ermick). 

Atsaucoties uz A. Hupela informāciju par igauņu sieviešu savda-
bīgo matu apgriešanas veidu, S. Cimermanis izsaka pieņēmumu, ka 
vismaz daļa Kalnamuižas un tās apkārtnes igauņu varētu būt ienākuši 
1 Iekavās doti šo sētu nosaukumi, kādi tie minēti 1811. gada Vidzemes guberņas dvēseļu 
revīzijas sarakstos (LVVA 199. f., 1. apr., 175. l.)
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no kādas Peipusa vai Pleskavas ezera apkārtnes un Vidzemē vēl ilgi 
saglabājuši tradicionālo matu kārtojumu. Iespējams, ienācēji bija no 
Izborskas-Pečoru apvidus, ko apdzīvoja pareizticīgais, stipri slāvisko-
tais dienvidaustrumu igauņu atzars, kuru dēvēja un joprojām dēvē par 
setiem. Šīs pagātnes mīklas vēl ir risināmas, taču vietējo iedzīvotāju 
atmiņās vēl 20. gs. 50.–80. gados bija stāstījumi par Melno galu, ko 
senatnē kopā ar latviešiem apdzīvojuši igauņi. Ar to tika domāts Ilze-
nes-Kalncempju-Zeltiņu apvidus, kur dzīvojošo ļaužu daļa valkājuši 
tumšāku apģērbu, bijuši ar melnīgsnējāku sejas ādas krāsu un tumš-
mataināki nekā šeit dzīvojošie latvieši. Atsevišķas ģimenes vēl 20. gs. 
sākumā runājušas igauņu valodā.

Ja patiesa ir O. Prīla informācija par 34 zemnieku sētām, kuras 
19. gs. sākumā apdzīvoja igauņi, tad tas nevarēja neietekmēt arī Kalna-
muižā runāto valodu, jo 1811. gada Vidzemes guberņas dvēseļu revīzi-
jas sarakstos Kalnamuižā minētas tikai 66 zemnieku sētas, tātad igauņu 
apdzīvotās bija nedaudz vairāk par pusi.

Igauņu valodas ietekme Kalnienas izloksnē atšķirībā no blakus eso-
šām Lejasciema un Ilzenes izloksnēm ir gandrīz nepētīta. Leksikas pē-
tījumiem noderīga būs „Kalnienas izloksnes vārdnīca”, kurā apkopots 
plašs valodas materiāls.

Kalnienā runātā izloksne pieder pie augšzemnieku dialekta ziemeļ-
austrumu Vidzemes izloksnēm jeb Vidzemes latgaliskajām izloksnēm, 
kuras tautā dēvē par malēniešu izloksnēm.

Izloksnes pamatmateriāli iegūti laikā no 1977. līdz 2013. gadam, 
papildināti līdz mūsu dienām. Teicēji ir dzimti kalnienieši, viņu dzī-
vesvieta bijusi gan Kalnienas centrā, gan tās nomalēs.

Izloksnes pamatteicēji: Jānis Āboliņš (1939–2005), Johanna Ber-
kolde (1923–2015), Arsenijs Berkolds (1918–2005), Ruta Graudiņa 
(1915–2002), Alīda Jugāne (1897–1984), Eduards Jugāns (1908–
1986), Bernhards Jurjāns (1931–2011), Anna Kampāne (1920–2005), 
Anna Liepiņa (1904–1991), Elza Lode (1900–1989), Marta Priedule 
(1889–1980), Emma Stojaša (1889–1985), Gita Stojaša (1921–2012), 
Jānis Visendorfs (1916–2002), Lidija Žīgure (1916–2002).

Vārdu nozīmes palīdzējuši skaidrot un papildināt ar piemēriem: Bi-
ruta Babule (1928), Dzintra Babule (1943), Sīmanis Babulis (1938), 
Ina Paveļčuka (1965), Dzintra Petrova (1944), Maruta Priedīte (1947).

Paldies viņiem un visiem kalnieniešiem, kas saglabājuši dzimtās pu-
ses izloksni. Pateicamies arī recenzentiem Ievai Ozolai un Lembitam 



Vabam, kā arī Annai Vulānei par konsultācijām morfoloģijas jautā-
jumos, Kristīnei Balodei par priekšvārda tulkošanu, Andrejam Veis-
bergam par angļu valodas priekšvārda rediģēšanu, Ingrīdai Rubenei 
par tekstu pārrakstīšanu, kā arī visiem citiem, kas palīdzēja vārdnīcas 
tapšanā.

Izmantotā pamatliteratūra

Ancītis, Krišjānis; Jansons, Aleksandrs. Vidzemes etniskās vēstures jau-
tājumi. Arheoloģija un etnogrāfija. 5. laid. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu aka-
dēmijas izdevniecība, 1963, 25.–68. lpp.

Balode, Sarmīte. Kalncempju pagasta Kalnamuižas daļas izloksnes apraksts. 
Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2000.

Bielenstein, August. Die Grenzen des Lettischen Volksstammes und der 
lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag 
zur ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. St. Petersburg: 
Commissionäre der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1892.

Dunsdorfs, Edgars. Vidzemes 1638. gada arklu revīzija. 3. burtn. Rīga: Lat-
vijas vēstures institūta apgādiens, 1941.

Hupel, August. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Dritter 
und letzter Band. Riga: uz finden bey Johann Friedrich Hartknoch, 1782.

Markus, Dace; Cimermanis, Saulvedis. Ieskats Alūksnes novada kultūr-
vēstures izzināšanas avotos. Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads. Rīga: 
Apgāds „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, 2013, 353.–374. lpp.
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VĀRDNĪCAS UZBŪVE
 
Vārdnīcā pamatos iekļauti visi Kalnienas izloksnē reģistrētie vārdi 

un vārdu savienojumi, kas sastopami pierakstītajā materiālā. Vārdnīcā 
atsevišķā šķirklī iekļauti arī tie īpašvārdi, kas sastopami vārdu savieno-
jumos un frazeoloģismos.

Šķirkļa vārdi „Kalnienas izloksnes vārdnīcā” sakārtoti alfabēta secī-
bā: a, b, c, č, d, e, f, g, ģ, h, i, j, k, ķ, l, ļ, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž. 
Garo patskaņu burti alfabētiskajā kārtojumā nav šķirti no īso patskaņu 
burtiem. Vārdi, kas sākas ar divskani uo, novietoti pie burta u, bet vār-
di, kas sākas ar divskani ie, pie burta i.

Atsevišķos gadījumos vārdi apvienoti ligzdās. Ligzdās, pamatojoties 
uz semantisko, morfoloģisko u. c. informāciju, doti: 

1) vārdu fonētiskie (piem., zrgs, zrks) un morfoloģiskie (piem., 
mizât, mizuôt) varianti, izņemot gadījumus, kad kāda vārda fonē-
tiskais vai morfoloģiskais variants alfabētiskā novietojuma, for-
mas vai citu apsvērumu dēļ izdalīts atsevišķā šķirklī;

2) adjektīvu, numerāļu un pronomenu vīriešu un sieviešu dzimtes 
formas, neatspoguļojot tās šķirkļa galvā;

3) regulāri darinātie substantīvu deminutīvi (ja tie ir semantiski at-
bilstoši), neatspoguļojot tos šķirkļa galvā.

Atsevišķos šķirkļos ir doti atvasinājumi ar izskaņu -šana, jo tiem 
nepiemīt latviešu literārajā valodā sastopamā regularitāte.

Tāpat atsevišķos šķirkļos ir doti homonīmi. Tie apzīmēti ar romiešu 
cipariem pirms šķirkļa vārda. Par homonīmiem nav uzlūkoti vārdi ar 
atšķirīgu intonāciju.

Šķirkļiem ir šādas sastāvdaļas:
1) šķirkļa vārds t. s. pārceltajā formā;
2) norāde par vārdšķiru;
3) vārds izloksnes pamatformā kopā ar atsevišķām gramatiskajām 

formām;
4) atsevišķos gadījumos norādes par vārda lietojuma ierobežojumu;
5) vārda nozīmes skaidrojums;
6) ilustratīvais teksts;
7) stabilie vārdu savienojumi;
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8) vārdi, kas ar attiecīgo šķirkļa vārdu ir semantiski ekvivalentās vai 
sinonīmiskās attieksmēs;

9) citi tās pašas saknes verbi.
Šķirkļa vārds pārceltajā formā dots trekninātā rakstā, viss izloksnes 

teksts – kursīvā.
Verbiem un substantīviem šķirkļa galvā ir norādītas gramatiskās 

formas, kas atklāj, pēc kura celma attiecīgais verbs ir lokāms:
1) abos skaitļos lietojamiem substantīviem blakus vienskaitļa nomi-

natīva formai dotas arī vienskaitļa ģenitīva un akuzatīva formas;
2) daudzskaitlī lietojamiem substantīviem blakus daudzskaitļa no-

minatīva formai dotas daudzskaitļa ģenitīva un akuzatīva for-
mas;

3) verbiem blakus nenoteiksmes formai dotas arī trešās personas 
tagadnes un pagātnes formas;

4) pārējo vārdšķiru vārdiem dota tikai pamatforma.

Vārda semantikas relatīvi patstāvīgas sastāvdaļas ir uzlūkotas par 
vārda nozīmi. Vairāknozīmju vārdiem tās ir apzīmētas ar arābu cipa-
riem.

Vārda nozīmes atspoguļotas ar vairākiem paņēmieniem:
1) šķirkļa vārdam identisks skaidrojums dots gadījumos, ja vienno-

zīmes vārda nozīme vai vairāknozīmju vārda kāda no nozīmēm pilnīgi 
saskan ar attiecīgo nozīmi latviešu literārajā valodā, piemēram, âbèļ-
drzs – Ābeļdārzs.

2) nozīmes skaidrojumā izmantots semantiski ekvivalents latviešu 
literārās valodas vārds, piemēram, àizmest – Aizpogāt.

3) skaidrojumā dota informācija par nosaukto parādību, priekšme-
tu, jēdzienu, piemēram, Ibatists – Smalks, plāns kokvilnas vai linu 
audums.

4) skaidrojumā dota atsauce uz citu vārdu, pie kura atrodama pilnī-
gāka semantiskā informācija, piemēram, dùrtiês – Refl. no dùrt.

Augu un dzīvnieku nosaukumiem, neatkarīgi no skaidrojuma veida, 
dots arī latīniskais nosaukums, piemēram, bebrs – Bebrs (Castor). 

Ja kāds no stabilo vārdu savienojumu un/vai frazeoloģismu kompo-
nentiem ir pazīstams tikai šādā lietojumā, tad šķirkļa vārdā skaidroju-
ma un ilustratīvā teksta vietā ir dota norāde, ka „Parasti sastopams ti-
kai vārdu savienojumos” vai „Parasti sastopams tikai frazeoloģismos”.



Ilustratīvais teksts ne tikai atklāj nozīmes, bet arī rāda vārda lie-
tojuma kontekstu, kā arī atklāj izloksnes kultūrvēsturisko savdabību 
(sniedz ieskatu svētku norisēs, darbarīku izgatavošanā, ēstgatavošanas 
paradumos u. tml.). Piemēri cits no cita ir atdalīti ar slīpsvītru (/). 
Gadījumos, kad teicējs kādu būtisku teikuma daļu ir izlaidis, vārdisko 
izteiksmi aizstājis ar mīmiku, žestiem u. tml., teksts vārdnīcā papildi-
nāts ar paskaidrojumu kvadrātiekavās, piemēram, tuôdus [vārdus] šova 
mutes dvìļîm. Ja tekstā minēts kāds vārds, kas lasītājam varētu būt nesa-
protams un traucēt teksta izpratni, vienpēdiņās dots šā vārda skaidro-
jums, piemēram, vîns ùtris didina ‘drebinās aukstumā’.

Ilustratīvais teksts dots tradicionālajā fonētiskajā transkripcijā. Ga-
dījumos, kad fonēmu rakstība fonētiskajā transkripcijā būtiski atšķiras 
no rakstības literārajā valodā, iekavās aiz defises dots vārda fragmen-
ta rakstījums literārajā valodā, piemēram, bej tuôc (-ds), pa zùobaku 
bèņķîti sàuca. tuôc (-ds) dìelîc (-tis), garàns, prìškas pusê rùps (-bs).

Zilbes robeža vārdā atzīmēta tad, ja tā nepieciešama vārda skanē-
juma identificēšanai, piemēram, na-iêššu. Šī robeža norādīta ar defisi.

Stabilie vārdu savienojumi un frazeoloģismi šķirkļa struktūrā ie-
kļauti aiz visu nozīmju skaidrojumiem.

Stabilie vārdu savienojumi, kas identificējami pēc kvadrātveida 
simbola to priekšā, parasti ir doti katra pilnnozīmes komponenta šķir-
klī. Parasti pie stabilo vārdu savienojumu pamatkomponenta dots šā 
vārdu savienojuma rakstījums pārceltajā formā un izloksnes formā, kā 
arī sniegts nozīmes skaidrojums un ilustratīvais teksts. Atkārtojot sta-
bilo vārdu savienojumu pie citiem pilnnozīmes komponentiem, dota 
tikai atsauce uz iepriekšējo šķirkļa vārdu, piemēram,  ekstrà zupa. 
Sk. zupa.

Frazeoloģismi, kas identificējami pēc rombveida simbola to priekšā, 
ir doti katra pilnnozīmes komponenta šķirklī, visos gadījumos norādot 
pārcelto formu, izloksnes formu, skaidrojumu un ilustratīvo tekstu.

Aiz apļveida simbola šķirkļa beigās norādīti darbības vārdi, kas ar 
priedēkļiem atvasināti no šķirkļa vārda. 

Šķirkļa vārda sinonīmi norādīti šķirkļa vai konkrētās nozīmes beigās 
aiz divām slīpsvītrām (//).



12

ĪSAS ZIŅAS PAR KALNIENAS IZLOKSNES 
FONĒTISKAJĀM UN GRAMATISKAJĀM ĪPATNĪBĀM
 
Izloksnē novērojamas šim apgabalam raksturīgās skaņu pārmaiņas, 

izteikta lauztā intonācija un savdabīgā leksika.
Izloksnē sastopamas divas intonācijas – lauztā (˄) un krītošā (ˋ). 

Sakritusi stieptā un krītošā intonācija (ˋ2).
Izloksnē sastopami tie paši patskaņi un divskaņi, kas ir latviešu li-

terārajā valodā, tikai šo skaņu lietojums reizēm atšķiras no literārās 
valodas.

Kalnienā runātajā izloksnē vērojamas šādas atšķirības no latviešu 
literārās valodas patskaņu lietojuma:

• patskanim a izloksnē atbilst o: mazgât – mozgât, sàlmi – sòlmi;
• patskanim ā atbilst divskanis uo: màja – mùoja, vrpa – vùorpa;
• patskanim  atbilst patskanis a: vcs – vacs, vzùms – vazùms;
• patskanim  atbilst patskanis ā: brni - brni, dls - dls;
• patskanim ē atbilst divskanis ie: mèle – mìele, drèbes – drìebes;
• atsevišķos gadījumos patskaņa i vietā lieto patskani u: viss – vuss, 

istaba – ustaba;
• patskanim ī atbilst divskanis ei: cìrulis – cèirùls, pìle – pèile;
• patskanim ū atbilst divskanis ou: cùka – còuka.
Patskaņi saīsināti darbības vārdu piedēkļos j priekšā: vàrīja – vùo-

rija, vajadzēja – vajadzeja, kā arī atsevišķos lietvārdos: kalējs - kales. 
Gala zilbē zudis i sekojoša s priekšā, ja nerodas neērtas līdzskaņu ko-
pas: âzis – uôss, pùisis – pùiss.

Pārmaiņas vērojamas arī latviešu literārās valodas divskaņu lieto-
jumā:

• divskanim ie izloksnē atbilst ī: kvìeši – kvìši;
• divskanim uo atbilst ū: gùovs – gùvs, kùoks – kùks.
Kalnienas izloksnes līdzskaņu sistēma pamatā saskan ar literārās va-

lodas līdzskaņu sistēmu. f un h skaņas vietā parasti lieto p un k: kopijs 
‘kafija’, tàpele ‘tāfele’, kòlkoss ‘kolhozs’.

Izloksnē ir sastopami gari svelpeņi un šņāceņi:
• lietvārdos ar izskaņu -šana, ja vārda celms beidzas ar s, z, t, d: 

siššana, veššana;



• I konjugācijas darbības vārdu nākotnes formās, kam sakne beidzas 
ar s, z, t, d: neššu, nessi, ness;

• vārda beigās, zūdot i skaņai aiz c, dz, z, s: nass ‘nazis’. 
Kalnienas izloksnē k, g priekšā vienmēr runā velāro ŋ: kùŋks ‘kungs’.
 
Izloksnē sastopami vīriešu dzimtes adjektīvi ar vīriešu dzimtes no-

teikto galotni -īs, kā lobìs, gudrìs.
Retāk nekā literārajā valodā te lieto salikteņus, produktīvāki ir vār-

du savienojumi, piemēram, rupa maize, bìzìs pns.
Kalnienas izloksnei raksturīgas daudzas īpatnības, kas piemīt dziļo 

augšzemnieku izloksnēm Latgalē. Tas ir saprotams, jo Gulbenes no-
vads, kurā atrodas Kalniena, robežojas ar Balvu novadu, kas ietilpst 
Latgales teritorijā. Taču Kalnienas izloksnē ir vērojamas atšķirības no 
Latgales izloksnēm. Kalnienā nav sastopama līdzskaņu palatalizācija 
un velarizācija, nelieto patskani y, nav deminutīvu ar izskaņu -eņš, 
patskaņu pārmaiņas nav tik dziļas kā Latgalē.
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PREFACE

“Kalnienas izloksnes vārdnīca” (Dictionary of the Kalniena sub-
dialect) is a dictionary of a subdialect which contains specific dialec-
tal lexis, as well as words common to the subdialect and the Latvian 
literary language.  The dictionary includes more than 10,000 entries, 
3,700 word groups, 3,300 phraseological units. 

Kalniena is the second largest settlement in Stāmeriena parish. It 
is located in the north-east part of Gulbene municipality, near to the 
border with Alūksne municipality. 

The current territory of Stāmeriena parish differs from the earlier 
parish division. Kalniena is a part of Stāmeriena parish and was previ-
ously known as Kalnamuiža (Kolamùiža). It belonged to Kalncempji 
(German Kalnemoise, Russian Kalncemskaja) parish, which was part of 
Valka county. 

Kalniena borders on three parishes in Alūksne municipality: the 
current Kalncempji parish, Anna parish and Jaunanna parish. Otes 
pinewood forest (Otes sils) constitutes a border between Kalniena and 
Kalncempji, but Papardes River (Papardes upe) and a forest make the 
border with Anna and Jaunanna parish. 

Within Gulbene municipality, Kalniena borders on Litene and 
Beļava parishes, as well as Stāmeriena part of Stāmeriena parish. 
Lubāniešu swamp (Lubāniešu purvs) and forests constitute a border 
between Kalniena and Litene parishes, but Ludza pinewood forest and 
Ludza lake (Ludza sils and Ludza ezers) a border between Kalniena and 
Beļava parishes. 

Kalniena, surrounded by forests, is fairly isolated, which has facil-
itated preservation of culture, everyday life and language phenomena. 
Kalniena is included in a municipality that has had inter-ethnic con-
tacts over the past four centuries. 

Materials on the Actus revisionis Livoniae of 1638, collected by 
Edgars Dunsdorfs in 1940, indicate that Kalnamuiža (together with 
Litene) was home to several entrants from Kurzeme and nearby Viļa-
ka (Marienhausen), as well as a number of Russians and a Pole (pp. 
850–866). Academician Saulvedis Cimermanis points out that due to 
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currently unknown reasons no Estonians were mentioned in 1638; 
neither the descendants from the earliest Finno-Ugric residents of the 
municipality, nor the later immigrants from Southern Estonia, who 
arrived here as refugees, or were bought, exchanged or in some other 
way acquired by landlords and settled in various manors (parishes). 

The priest and local researcher August Wilhelm Hupel mentioned 
Estonians of north-eastern Vidzeme in his work “Topographische Na-
chrichten von Lief- und Ehstland” already in 1782. He pointed out 
that “Estonian settlements alternate with Latvian ones in the area of 
Kalnamuiža, between Zeltiņi and Alūksne and across Trapene and 
Gulbene, towards Valka. They are inhabited by several thousand peo-
ple, true Estonians, who are not assimilated and keep to themselves. 
Once their women get married, they cut hair in a manner similar to 
those living next to Lake Peipus. I do not know when they came and 
settled here” (volume No. 3, pp. 212–213). 

This was confirmed by August Bielenstein in his 1892 research 
“Die Grenzen des Lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache 
in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert”. He wrote that Kalnamuiža, 
which belonged to Zeltiņi branch of Alūksne parish church was home 
to a number of Estonians who had had over the last twenty years as-
similated into Latvian society (pp. 19-20). 

Alūksne parish priest Otto von Prühl wrote around 1815 that 
there were settlements in Kalnamuiža of pure Estonians who, likely, 
had been forced to move there during the war. They understood Latvi-
an but spoke it poorly (Latvian State Historical Archives, 6810. fund, 
1. description, 17. sheet, p. 292).

According to Prühl (Latvian State Historical Archives, 6810. fund, 
1. description, 17. sheet, pp. 291–297), Estonian farmsteads in 
Kalnamuiža are: Sprihwul (Spriewul2), Rebben (Rebben – without in-
habitants), Melderpulk (Melderpulk), Leela Palscha (Leelpald), Mez-
za Palscha vai Masa Palscha (?), Onta (Ontte – without inhabitants), 
Kalze (? Kolze et ziddul – without inhabitants), Zeddul (? Kolze et 
ziddul – without inhabitants), Gottlob (Gottlieb), Wiscekok (Wisſe-
kock – without inhabitants), Kelle (Kelle), Zemps (Zempe), Jehkusch 
(Jehkusch), Nahsups (Nasſup), Lukkusch (Lukusch), Puttriņ (Putring), 
Klawiņ (Klawing), Behrsusemneeks (? Berſe), Jerlain (Gerlain), Kuhriz 
2 Names of the farmsteads from 1811 soul revision lists of the Vidzeme Goubernia provided 

in brackets (Latvian State Historical Archives, 199. fund, 1. description, 175. sheet) 
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(Kurritz), Laukis (Lauke), Zihrul (Zierul), Pulka (? Leelpulk – without 
inhabitants), Puhsup (? Pusſupe et Perken), Pehrkons (? Pusſupe et Per-
ken), Ohkan (Ohkan), Puksche (Puksch), Mallaz (Mallatz), Urnakasch 
(Urranasch), Drelle (Drelle), Palschinta (Palsch-Intt), Woldup (Wold-
up), Lunke (Lunke), Ermiks (Ermick).  

Based on Hupel’s information about the peculiar haircuts of Es-
tonian women, Cimermanis makes an assumption that at least some 
Estonians of Kalnamuiža and its surroundings could have come to 
Vidzeme from Lake Peipus or Lake Pihkva and retained their traditional 
haircuts for a long time. It is possible they came from Izborsk-Pechor-
sky area, which was inhabited by Russian Orthodox, heavily slavicised 
south-eastern Estonians – Setos. This issue still needs to be solved, 
but local residents back in 1950s–1980s continued to talk about Mel-
nais gals (Black end) as a place that had been in the past settled by Lat-
vians and Estonians. This referred to Ilzene-Kalncempji-Zeltiņi area, 
the residents of which wore darker clothes and had darker complexion 
and hair than local Latvians. Some families still spoke Estonian at the 
beginning of the 20th century. 

If Prühl is right about 34 farmsteads inhabited by Estonians in the 
early 19th century, this definitely had an impact on the language spo-
ken in Kalnamuiža. 1811 soul revision lists of the Vidzeme Goubernia 
mention only 66 farmsteads in Kalnamuiža, which means that a little 
more than a half of them were inhabited by Estonians. 

In contrast to Lejasciems and Ilzene subdialects, the influence on 
the Estonian language on Kalniena subdialect has practically not been 
researched. Dictionary of the Kalniena subdialect contains a lot of ma-
terial and could be useful for further lexical studies. 

Kalniena subdialect belongs to the north-eastern Vidzeme subdi-
alects of the High Latvian Dialect or Vidzeme Latgalian subdialects, 
popularly called Maliena subdialects. 

Most of the materials were collected in 1977–2013 and have been 
supplemented until today. Among the speakers are Kalniena-born lo-
cal residents, living in both Kalniena centre and its outskirts. 

Main speakers: Jānis Āboliņš (1939–2005), Johanna Berkolde 
(1923–2015), Arsenijs Berkolds (1918–2005), Ruta Graudiņa (1915–
2002), Alīda Jugāne (1897–1984), Eduards Jugāns (1908–1986), 
Bernhards Jurjāns (1931–2011), Anna Kampāne (1920–2005), Anna 
Liepiņa (1904–1991), Elza Lode (1900–1989), Marta Priedule (1889–



1980), Emma Stojaša (1889–1985), Gita Stojaša (1921–2012), Jānis 
Visendorfs (1916–2002), Lidija Žīgure (1916–2002). 

Additional explanations and examples provided by: Biruta Babule 
(1928), Dzintra Babule (1943), Sīmanis Babulis (1938), Ina Paveļčuka 
(1965), Dzintra Petrova (1944), Maruta Priedīte (1947).

Special thanks to these people, as well as all Kalniena residents 
who have retained their native subdialect. Thanks to reviewers Ieva 
Ozola and Lembit Vaba, as well as to Anna Vulāne for her consul-
tations on morphological issues, Kristīne Balode for translating the 
preface, Andrejs Veisbergs for editing the English-language preface, 
Ingrīda Rubene for typing the texts and to all others who helped with 
the work. 
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STRUCTURE OF THE DICTIONARY

The dictionary contains all registered words and word groups.The 
dictionary features all Kalniena subdialect words and word groups, in-
cluded in the collected materials.  A separate entry contains proper 
nounds that are found in word groups and phraseological units. 

Entry words in the dictionary are arranged alphabetically: a, b, c, 
č, d, e, f, g, ģ, h, i, j, k, ķ, l, ļ, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž. Long vowels 
are not separated from short vowels in the alphabetical order. Words, 
starting with a diphthong uo, are listed under the letter u, but words, 
starting with a diphthong ie, are listed under the letter i. 

Words in some cases are combined under complex headings. 
Based on the semantic, morphological etc. information, they contain: 

1) phonetic (for example, zrgs, zrks) and morphological (for ex-
ample, mizât, mizuôt) variations of the words, except cases then 
the phonetic or morphological variation is provided in a sepa-
rate entry due to alphabetic order, form or some other reason;

2) masculine and feminine forms of adjectives, numerals and pro-
nomens, but without including them in the head of entry; 

3) regular diminutives of substantives (if semantically relevant) 
but without including them in the head of entry. 

Homonyms are provided in separate entries. They are marked by 
Roman numerals before an entry word. Words, that have a different 
tone, are not considered homonyms. 

Entries contain:
1) transliterated form of the entry word;
2) part of speech;
3) basic form of the subdialect word together with separate gram-

matical forms;
4) restrictions in the use of the word;
5) definition; 
6) illustrative text;
7) stable word groups;
8) words that are in semantically equivalent or synonymic rela-

tions with the entry word;
9) verbs of the same stem.
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Transliterated form of the entry word is written in bold, but the 
whole subdialect text in italics. 

Head of entry for verbs and substantives contains grammatical 
forms that reveal which stem is used for inflection:

1) entries for substantives, that can be used in plural and singular, 
contain not only a nominative singular form, but also genitive 
and accusative singular forms;

2) entries for substantives, that are used in plural, contain not 
only a nominative plural form, but also genitive and accusative 
plural forms;

3) entries for verbs contain not only the infinitive form, but also 
the third person present and past forms;

4) entries for other parts of speech contain only the basic form. 

The relatively independent semantic components of the word are 
perceived as the meaning of the word. They are indicated with Arabic 
numerals for words with several meanings. Meanings are reflected in 
several ways: 

1) an identical definition of the entry word is provided in cases 
when a word with a single meaning or a one of the  meanings of 
a word with multiple meanings fully matches the correspond-
ing meaning in the Latvian literary language, for example, 
âbèļdrzs – Ābeļdārzs. 

2) semantic equivalent in the Latvian literary language is used, for 
example, àizmest – Aizpogāt. 

3) the definition provides information about the phenomenon, 
object or concept, for example, Ibatists –light, thin cotton or 
linen fabric.

4) the definition refers to another entry, which provides a more 
detailed semantic information, for example, dùrtiês – refl. 
From dùrt.

Names of animals and plants, irrespective of the type of defini-
tion, are accompanied with the scientific name, for example, bebrs – 
beaver (Castor). 

If some component of a stable word group and/or a phraseological 
unit is known only in this usage, there is no definition or an example 
provided. Instead, there is a reference, stating that this component 
“Parasti sastopams tikai vārdu savienojumos” (“is usually used only in 



word groups’’) or “Parasti sastopams tikai frazeoloģismos” (“is usually 
used only in phraseological units”).  

The illustrative text not only reveals the meaning, but also informs 
about the cultural-historical peculiarities of the subdialect (celebrations, 
making of tools, cooking traditions etc.). Examples are divided by a 
slash (/). In cases when a speaker has skipped an important part of a 
sentence, or substituted speech with mimicry or gestures etc., the text is 
supplemented with an explanation in square brackets, for example, tuô-
dus [vārdus] šova mutes dvìļîm. If the text contains a word that a reader 
may not understand, the definition of this word is provided in single 
quotation marks, for example, vîns ùtris didina ‘drebinās aukstumā’. 

The illustrative text is given in the traditional phonetic transcrip-
tion. In cases when the spelling of phonemes in the phonetic tran-
scription is very different from that in the literary language, the spell-
ing of a fragment in the literary language is provided in brackets after a 
hyphen, for example, bej tuôc (-ds), pa zùobaku bèņķîti sàuca. tuôc (-ds) 
dìelîc (-tis), garàns, prìškas pusê rùps (-bs).

The syllable border is marked in cases when it is necessary for 
identifying the pronunciation, for example, na-iêššu. This border is 
marked with a hyphen. 

Stable word groups and phraseological units are included in the 
entry after the definitions. 

Stable word groups, which are preceded by a square symbol, are 
usually provided in all entries for the independent components. The 
spelling of a basic component of a stable word group is usually provided 
in the transliterary form and in the subdialect. Moreover, the definitions 
and illustrative texts are also provided there. When repeating a stable 
word group in the entries for other independent  components, only a 
reference to the previous entry word in made, for example,  ekstrà 
zupa. Sk. zupa.

Phraseological units are identified by a preceding rhombus sym-
bol. They are given in the entries for each independent component. 
The transliterated form, subdialect form, definition and illustrative 
text is provided in all cases. 

A circle symbol at the end of the entry precedes verbs that are 
created by adding prefixes to the entry word.

Synonyms of the entry words are provided at the end of the entry, 
separated by two slashes (//).
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A SHORT DESCRIPTION OF PHONETIC 
AND GRAMMATICAL PECULIARITIES 

OF KALNIENA SUBDIALECT

The subdialect has sound changes characteristic to this area, a very 
pronounced broken tone and a peculiar vocabulary. 

The subdialect uses two types of tones – broken (˄) and falling (ˋ). 
Level tone coincides with the falling tone (ˋ2). 

The subdialect uses the same vowels and dipthongs as the Latvian 
literary language; however, the usage of these sounds is sometimes 
different. 

There are several deviations from the Latvian literary language 
present in Kalniena subdialect:

• o corresponds to vowel a : mazgât – mozgât, sàlmi – sòlmi;
• diphthong  uo  corresponds to vowel ā: màja – mùoja, vrpa – 

vùorpa;
• vowel  corresponds to vowel a: vcs – vacs, vzùms – vazùms;
• vowel  corresponds to vowel ā: brni - brni, dls - dls;
• vowel ē corresponds to diphthong ie: mèle – mìele, drèbes – drìe-

bes;
• vowel u is in some cases used instead of vowel i: viss – vuss, 

istaba – ustaba;
• vowel ī corresponds to diphthong ei: cìrulis – cèirùls, pìle – pèile;
• vowel ū corresponds to diphthong ou: cùka – còuka.
Vowels are shortened before j in verb suffixes: vàrīja – vùorija, va-

jadzēja – vajadzeja, as well as in several nouns: kalējs - kales. If there 
are no consonant clusters, is reduced before s in the final syllable: 
âzis – uôss, pùisis – pùiss.  

The use of the diphthongs differs from the Latvian literary lan-
guage:

• diphthong ie  corresponds to vowel ī: kvìeši – kvìši;
• diphthong uo  corresponds to vowel ū: gùovs – gùvs, kùoks – kùks.
The consonant system basically coincides with that of the Latvian 

literary language. p and k are typically used instead of f and h: kopijs 
‘coffee’, tàpele ‘blackboard, kòlkoss ‘collective farm.



The subdialect uses long sibilants  and hushing sounds in nouns 
ending with -šana, if the stem ends in s, z, t, d: siššana, veššana;

• in future forms of I conjugation verbs, the stem of which end in 
s, z, t, d: neššu, nessi, ness;

• at the end of a word, when dropping i after c, dz, z, s: nass ‘nazis’.
• k, g is always preceded by a velar  ŋ: kùŋks ‘kungs’. 
 
The subdialect uses masculine adjectives with a masculine defi-

nite ending -īs, as in lobìs, gudrìs. 
Compounds are used less often than in the literary language; word 

groups, for example rupa maize, bìzìs pns, are more productive. 
Kalniena subdialect is characterised by many peculiarities, typi-

cal to the deep High Latvian dialects in Latgale. It is understandable 
because Gulbene municipality borders with Balvi municipality, which 
is a part of Latgale. However, Kalniena subdialect differs from Latgale 
subdialects. The subdialect does not feature palatalization and velari-
zation; it doesn’t use diminutives ending with -eņš; vowel pronuncia-
tion shifts are not as deep as those in Latgale.
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adj. – adjektīvs / adjective
adv. – adverbs / adverb
ak. – akuzatīvs / accusative
divd. – divdabis / participle
dsk. – daudzskaitlis / plural
f. – forma, formā / form
ģ. – ģenitīvs / genitive
ģen. – ģenitīvenis / inflexible

genitive
humor. – humoristiski / humorous
instr. – instrumentālis /

instrumental case
interj. – interjekcija / interjection
konj. – konjugācija / conjugation

nelok. – nelokāms / inflexible
niev. – nievājoši / contemptuous
num. – numerālis / numeral
pag. – pagātne / past
part. – partikula / particle
pers. – persona / person
piem. – piemēram / for example
prep. – prepozīcija / preposition
pron. – pronomens / pronomen
sk. – skatieties! / see!
subst. – substantīvs / substantive
v. – verbs / verb
vsk. – vienskaitlis / singular

SAĪSINĀJUMI / ENGLISH ABBREVIATIONS
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^ – lauztā intonācija / broken tone
` – krītošā intonācija / falling tone
. – akcents / accent
- – zilbes robeža / syllable boundary
I, II – (romiešu cipars pirms šķirkļa vārda) norāda uz homonīmu /

a Roman numeral before an entry word denotes a homonym
/ – atdala piemērus citu no cita / divides examples one from another
// – norāda, ka seko šķirkļa vārda sinonīms / denotes an upcoming

synonym of an entry word
[ ] – norobežo ilustratīvajā tekstā paskaidrojumus un papildinājumus /

marks off the explanations and additions in the illustrative text
	 – norāda, ka seko stabils vārdu savienojums / denotes a stable word

group is to follow
²	 – norāda, ka seko frazeoloģisms / denotes a phraseological unit is to

follow
○ – norāda, ka seko ar priedēkļiem atvasinātie vārdi, kuru pēdējais

komponents ir šķirkļa vārds / denotes prefixed words the last
component of which is the entry word

APZĪMĒJUMI / SYMBOLS


