
 

Latvijas vietvārdu 
vārdnīca

Saba–Sēža-





 Latvijas Universitātes
Latviešu valodas institūts

Latvijas vietvārdu 
vārdnīca

Saba–Sēža-

Rīga 2017



UDK 811.174'374.2'373.21
La 805 

Latvijas vietvārdu vārdnīca. Saba–Sēža-. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 
2017. – LXXXII + 382 lpp. / Sastādījušas: Laimute Balode (*Saba–“Saušķu-”), Dzintra 
Hirša (Saûta–“Sēža-”); iekļauti arī materiāli no Jāņa Endzelīna manuskripta. Atbildīgās 
redaktores: Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa, Sanda Rapa.

Izdevumā “Latvijas vietvārdu vārdnīca. Saba–Sēža-” apkopota informācija par 
visiem LU Latviešu valodas institūta vietvārdu kartotēkā iekļautajiem Latvijas vietvārdiem 
(alfabētiskajā secībā no Sabas līdz Sèžu-krauja). Šis sējums ir piektais no izdevuma, kas 
nosacīti turpina J. Endzelīna sastādīto vārdnīcu “Latvijas PSR vietvārdi” (1956; 1961 
[Abačas–Ōzers]). Katram “Latvijas vietvārdu vārdnīcā” iekļautajam viet vārdam norādīta 
lokalizācija (parasti pagasts) un attiecīgā ģeogrāfiskā objekta kategoriālā piederība. Bieži 
vien sniegta informācija par vietvārda izrunu izloksnē un cita ar konkrēto vietvārdu 
saistīta papildinformācija, kā arī vietvārda cilmes komentārs.

Vārdnīca sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu programmas “Letonika” atbalstu
Izdota ar LU Latviešu valodas institūta 2017. gada 4. decembra

Zinātniskās padomes sēdes lēmumu (protokols Nr. LaVI-V12.1/6)

Sastādītāji: Dr. philol. Laimute Balode, Dr. philol. Dzintra Hirša
Recenzenti: Dr. philol. Lembits Vaba, Dr. philol. Anna Vulāne 
Atbildīgās redaktores: Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe, Dr. philol. Anta Trumpa, 
Dr. philol. Sanda Rapa
Sējuma redaktori: Dr. philol. Laimute Balode, Dr. habil. philol. Ojārs Bušs , 
Dr. philol. Sanda Rapa, Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe, Dr. philol. Anna Stafecka, 
Dr. philol. Anta Trumpa
Zinātniskie konsultanti: Dr. philol. Valts Ernštreits, Dr. philol. Sarmīte Lagzdiņa
Sējuma korektores: Dr. philol. Sanda Rapa, Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe, 
Mg. philol. Ilze Štrausa, Dr. philol. Anta Trumpa
Sējuma priekšvārda, vārdnīcas struktūras apraksta un saīsinājumu saraksta korektore 
Mg. hum. Agita Kazakeviča
Priekšvārda, vārdnīcas struktūras apraksta un saīsinājumu saraksta tulkotājs angļu 
valodā Dr. philol. Pauls Balodis
Teksta papildināšanā un vārdnīcas aparāta veidošanā piedalījās Mg. philol. Ieva Breņķe, 
Dr. habil. philol. Ilga Jansone, Dr. philol. Sarmīte Lagzdiņa, Dr. philol. Sanda Rapa, 
Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe, Mg. philol. Ilze Štrausa, Dr. philol. Anta Trumpa
Maketētāja Mg. paed. Gunita Arnava

ISBN 978-9984-742-94-6
© LU Latviešu valodas institūts, 2017



V

Priekšvārds

Nododot lasītājiem “Latvijas vietvārdu vārdnīcas” (LVV) piekto sējumu 
(Saba–Sēža-), vēlreiz jāatgādina jau iepriekšējo sējumu priekšvārdā teiktais, 
proti, ka šī vārdnīca iecerēta kā Latvijas vietvārdu tēzaurs, vienlaikus lie-
liski apzinoties reāla tēzaura principiālo neiespējamību. Līdz ar to vārdnīcā 
iekļauta informācija par visiem tiem Latvijas vietvārdiem, kas bijuši zināmi 
vārdnīcas sastādītājiem manuskripta pabeigšanas brīdī.

LVV daudzējādā ziņā ir Jāņa Endzelīna vārdnīcas “Latvijas PSR viet-
vārdi” (Lvv) turpinājums, tomēr starp šiem diviem izdevumiem ir arī virkne 
atšķirību. Raksturojot LVV un Lvv kopīgās iezīmes, vispirms jāuzsver, ka šīs 
vārdnīcas vieno to veidošanas procesa vienlaidums, ko nosacīti varētu saukt 
arī par nepārtrauktību, kaut arī kopš Lvv 2. sējuma iznākšanas 1961. gadā 
ir bijuši vairāki gadiem ilgi periodi, kad darbs turpinājās tikai pie vietvārdu 
kartotēkas papildināšanas un kārtošanas, bet manuskripts reāli netika rak-
stīts. Vienojošs pamats ir Jāņa Endzelīna sagatavotais (un Mirdzas Brences 
ar roku pārrakstītais) Lvv manuskripta turpinājums, kas uzrakstīts līdz 
šķirklim spks. Lvv un LVV vienotību nodrošināja arī Vallijas Dambes 
(1912–1995) personība; viņa savulaik bija Lvv zinātniskā redaktore, kā arī 
papildināja šīs vārdnīcas otrās daļas manuskriptu ar apmēram septiņām au-
torloksnēm teksta. V. Dambe ir LVV pirmo divu sējumu “Paaglis–Piķu-” 
un “Pilaci–Pracapole” sastādītāja un viena no sastādītājām trešajam LVV sē-
jumam “Pracirika–Puožu-”. V. Dambe darbu pie LVV pabeidza 1984. gadā, 
pēc tam manuskriptā gan iepludināts vēl samērā daudz jaunāka (vai nesenāk 
apzināta) vietvārdu materiāla, tomēr saglabājot V. Dambes veidoto tekstu 
(līdz šķirklim Ptušinka) kā pamatu. R sējuma manuskripta pirmvariantu tā 
autori Laimute Balode, Ojārs Bušs un Dzintra Hirša tika veidojuši Vallijas 
Dambes vadībā. Savukārt šī sējuma autores ir Laimute Balode un Dzintra 
Hirša. Daudz kopīga ir abu vārdnīcu – Lvv un LVV – struktūrā, jo LVV 
pamatā saglabāta J. Endzelīna izstrādātā vietvārdu vārdnīcas šķirkļu un sub-
šķirkļu struktūra.

Tajā pašā laikā starp Lvv un LVV ir arī dažas būtiskas atšķirības, ko 
radījusi gan vairāk nekā 40 gadu laika distance starp Lvv otro sējumu un 
LVV pirmo sējumu “Paaglis–Piķu-”, gan vēlme paplašināt vārdnīcas lietotā-
ju loku, iekļaujot vairāk ar konkrētajiem vietvārdiem saistītas informācijas. 
Kopš 20. gs. 50. gadiem LU Latviešu valodas institūta vietvārdu kartotēkas 
apjoms palielinājies piecas sešas reizes un gandrīz tikpat palielinājies arī 
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vārdnīcā iekļaujamā toponīmiskā materiāla daudzums. Līdz ar to tagad par 
pamatu vairs netiek ņemts J. Endzelīna atstātais manuskripts, iestrādājot tajā 
papildmateriālus, bet gan tiek veidots jauns, patstāvīgs vārdnīcas teksts, kurā 
iekļaujas arī materiāli no J. Endzelīna manuskripta, veidodami ne vairāk kā 
20 procentu no kopējā teksta apjoma (gadījumos, kad J. Endzelīna manuskriptā 
ne tikai apkopoti vietvārdi, bet atrodami arī apsvērumi par vietvārdu cil-
mi, šie apsvērumi LVV tekstā citēti, norādot autorību: J. E.; J. Endzelīna 
manuskriptā iekļautais cilmes komentārs nav izmantots vienīgi tad, ja to 
veido tikai atsauce “ME” bez norādes uz konkrētu šķirkli vai sējumu un 
lappusi). Nedaudz atšķiras arī Lvv un LVV sastādītāju mērķis un izdevumu 
adresāts. J. Endzelīnu vietvārdi interesēja pirmām kārtām kā materiāls pētī-
jumiem salīdzināmi vēsturiskajā valodniecībā, un Lvv materiāls galvenokārt 
ir ticis atlasīts, domājot par pētījumiem šajā valodniecības jomā. Tādēļ 
no vienas un tās pašas saknes vietvārdiem, ja to bija daudz, vārdnīcā tika 
ietverta tikai daļa, beidzot uzskaitījumu, piemēram, ar norādi “.. u. d. c. [= un 
daudzi citi] salikteņi ar -kalns” (Lvv I2 19; par šajā vārdnīcā neiekļautajiem 
vietvārdiem skat. arī redakcijas priekšvārdā Lvv I1 IV). Lvv neiekļuva arī 
relatīvi jauni, 20. gadsimtā veidoti vietvārdi (piemēram, daudzie jaunsaim-
niecību nosaukumi), jo tiem, protams, ir daudz mazāk vērtības no valodas 
diahronisko pētījumu viedokļa. Turpretim LVV sastādītāju ideālais mērķis 
būtu sniegt ziņas par visiem Latvijas vietvārdiem, bet, tā kā šis mērķis nav 
pilnībā īstenojams (arī tāpēc, ka nepārtraukti rodas jauni vietvārdi), šīs vārd-
nīcas sastādītāji sev kā praktisko uzdevumu izvirzījuši vismaz reāli iespējamo 
tuvošanos minētajam ideālam. Adresāta atšķirība (Lvv galvenais adresāts – 
salīdzināmi vēsturiskās valodniecības speciālisti, LVV – plašāks interesentu 
loks) ir bijusi par cēloni arī tam, ka LVV iekļauts vairāk dažādas, tostarp ar 
valodniecību tieši nesaistītas, piemēram, ģeogrāfiskas vai vēsturiskas, pa-
pildinformācijas; vienmēr norādīts pēdējais zināmais vietvārda reģistrējums, 
kā arī informācija par attiecīgā ģeogrāfiskā objekta izzušanu, ja tādas ziņas 
ir. Kā formāla atšķirība jāmin arī tas, ka J. Endzelīns bija iecerējis izdevumā 
“Latvijas PSR vietvārdi” iekļaut divas daļas – vārdnīcu, no kuras viņš pagu-
va sagatavot divus sējumus, un teorētisku monogrāfiju; “Latvijas vietvārdu 
vārdnīcā”, kā liecina jau šīs publikācijas nosaukums, plašāki teorētiski pētī-
jumi netiks iekļauti.

LVV publicētie vietvārdi un informācija par tiem ņemti no ļoti daudziem 
dažādas ticamības pakāpes avotiem. Arī vietvārdu vākšanas ekspedīcijās vācē-
ju kvalifikācija ir bijusi visai atšķirīga. LVV sastādītāji ir centušies nedrošos 
materiālus pārbaudīt, bet ne vienmēr tas ir bijis iespējams. Tādēļ, piemēram, 
viena un tā paša ciema (vai cita ģeogrāfiska objekta) nosaukums dažādu viet-
vārdu papildkomentāros paretam var būt dots atšķirīgos variantos, ja tieši 
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tādi – atšķirīgi – varianti minēti attiecīgajos toponīmiskā materiāla avotos; 
šāds avotos minēts ciema nosaukums dažkārt var atšķirties arī no mūsdienās 
lietotā oficiālā nosaukuma.

LVV nav uzskatāma par etimoloģisko vārdnīcu; etimoloģiskajos ko-
mentāros parasti norādīts tuvākais vietvārda veidošanas avots – latviešu 
valo das vai kādas kaimiņtautas valodas leksēma. Tikai dažreiz dots izvērstāks 
etimoloģiskais komentārs.

LVV pirmo divu sējumu pamatteksta sastādītāja, kā jau norādīts, ir 
Vallija Dambe. Turpmākajos LVV sējumos saglabātas dažas viņas ieviestas 
vārdnīcas tekstveides īpatnības (pirmām kārtām tās ir dažas šķirkļu struk-
tūras īpatnības, kā arī lauksaimniecības arteļu jeb kolhozu nosaukumu un 
ielu nosaukumu iekļaušana šajā vārdnīcā, kaut arī parasti minēto kategoriju 
onīmi vispārīga tipa vietvārdu vārdnīcās netiek ietverti).



VIII

Vārdnīcas struktūra

Vārdnīcā vietvārdi izkārtoti šķirkļos, pēc iespējas apvienojot vienā 
šķirklī toponīmus ar vienu un to pašu leksisko sakni, resp., vārdus, kas pie-
der pie vienas un tās pašas etimoloģiskās ligzdas; dažkārt gan arī vienā šķirklī 
iekļauti vietvārdi, kas darināti no divām atšķirīgām, bet homonīmiskām lek-
siskajām saknēm, kuras reāli nav iespējams droši nodalīt vienu no otras. 

Šķirklī vietvārdi kārtoti šādā morfoloģiskā secībā:
vsk. nom., piem., Saule;
vsk. ģen. (vārdkopu un salikteņu sastāvā), piem., Saules- aleja, 
Saules-dārzi, Saules-griezes- kalns;
dsk. nom., piem., Saules, Sauļi;
dsk. ģen. (vārdkopu un salikteņu sastāvā), piem., Sauļu- dīķis, 
Sauļu- kapi, Sau iža;

salikteņi (ja salikteņu sastāvā ir vietvārdi ar atšķirīgām celma formām, 
tie kārtoti alfabēta secībā), piem., 

Saul-āres,
Saul-ceriņi,
Sauļ-upe;

sufiksālie atvasinājumi (alfabētiskā secībā, bet viena un tā paša atvasinā-
juma gramatiskās formas jau minētajā morfoloģiskajā secībā), piem.,

Saulītis, Saulīša- ceļš, Saulīši, Saulīšu- šķūnis, Saulīš-purs,
Saulītene,
Saulītēnu- mājas,
Saulieši,
Saulnieki,
Sauļuošanās- kalniņš.

Vārdkopas un salikteņi ar attiecīgo toponīmisko leksēmu otrajā (vai 
trešajā) komponentā kārtoti katras sadaļas beigās alfabētiskā secībā, piem., 
pēc visiem vietvārdiem Saule vsk. nom. seko Jaun-saule, Lcuošā- saule, Pie-
saule, Vc-saule utt.

Izkārtojot vietvārdus alfabētiskā secībā, izmantots tā sauktais J. Endze-
līna alfabēts (ar vienu atšķirību, proti, nešķirot izkārtojumā ŗ no r), kurā 
garie patskaņi seko pēc īsajiem (arī ō pēc o), divskanis ie – pēc ī un divskanis 
uo – pēc ū: 

a, ā, b, c, č, d, e [un ], ē [un ], f, g, ģ, h, i, ī, ie, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, o, ō, p, 
r [un ŗ], s, š, t, u, ū, uo, v, z, ž.
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Ja vietvārdi citēti no rakstu avotiem, šo vārdu rakstībā saskaņā ar oriģinā-
lu var būt izmantotas arī citas burtzīmes, tostarp arī citu valodu (galvenokārt 
vācu un krievu valodas) alfabēta burti. Šādi rakstītu vārdu iekļaušana al-
fabētiskajā kārtojumā ir bijusi mazliet nosacīta, pamatodamās uz aptuve-
nu vietvārda izrunas iespējamo atveidojumu latviešu rakstībā. Ja vietvārds 
rakstīts nepārceltā izloksnes formā, tas alfabētiskajā kārtojumā iekļauts, ņe-
mot vērā iespējamo literārajā valodā pārcelto formu, piem., Sopuļu- lèics 
Mālupē (resp., augšzemnieku dialekta dziļajā latgaliskajā izloksnē) iekļauts 
šķirklī Sapuļi; arī seni vietvārdu pieraksti iekļauti alfabētā atbilstoši domāja-
mai mūsdienu izrunai, piem., mājvārds “Sahmberg” (19. gs. beigās Zūrās) – 
starp vietvārdiem ar Sām-. Dažas specifiskas burtzīmes (piem., ä, y) pa-
laikam izmantotas vietvārdu izrunas formu rakstībā.

Pilnīgi vienādi vietvārdi kārtoti pēc attiecīgo ģeogrāfisko objektu 
apzīmējumu alfabēta secības: [a. c. skat. pie c], ap, av, bazn., c (šai alfabēta 
vietā arī a. c., lc., mc., sā, sc., vas. c., vc.), ce, cp, dī, [dz skat. pie mā], dzi, 
dz. sta, ez, ga, gr, grā, ie, [jmā skat. pie mā], [js skat. pie mā], ka (šai alfabēta 
vietā arī paka, pka), kp, kr, krū, la, l/a, [lc. skat. pie c], le, lī, mā (šai alfabēta 
vietā arī dz, jmā, js, mz, mžs, vs, z), [mc. skat. pie c], me, mu, [mz skat. pie 
mā], [mžs skat. pie mā], neap, pag, [paka skat. pie ka], pc, pgd, pgļ, pils., 
[pka skat. pie ka], pļ, p/s, pu, pusmu, puss, s, [sc. skat. pie c], sē, sta, str, 
šķū, ti, tī, u, [vas. c. skat. pie c], [vc. skat. pie c], vējdzi, [vs skat. pie mā], 
[z skat. pie mā], zv. Alfabētiskajā secībā var iekļauties arī nesaīsināti objektu 
apzīmējumi, piem., skola, vieta, zemiene.

Ja vienādi vietvārdi apzīmē vienāda veida ģeogrāfiskos objektus, šie 
viet vārdi kārtoti pēc atrašanās vietas alfabēta secībā, piem., mājvārds Saknes 
Alsungā, Bārtā, Bēnē, Engurē, Indrā, Kurmenē, Lašos, Laucienē, Mārcienā, 
Medņos, Neretā, tag. Novadnieku pag, Rubā, Rucavā, Sērenē, tag. Susāju 
pag, Upesgrīvā, Vietalvā, Zūrās (atrašanās vietu – parasti pagastu – nosau-
kumi kārtoti latviešu literārās valodas alfabēta secībā).

Par šķirkļa vārdu izmantota vienskaitļa nominatīva forma, ja tāda ir 
materiālā. Ja reālajā vietvārdu materiālā šādas formas nav (vai šķirkļa sākumā 
rakstāmā forma nav fiksēta mūsdienu latviešu valodas rakstībā), tā var būt 
mākslīgi konstruēta, piem., *Sauss. Biežāk tomēr par šķirkļa vārdu izmanto-
ta reālā forma, kas aprakstāma kā pirmā saskaņā ar šķirkļa struktūru, piem., 
daudzskaitļa ģenitīvs Sru-. Šķirkļa vārds rakstīts trekninātiem burtiem.

Ja šķirklī ir daudz vietvārdu, tie, kas veido lielākas grupas (pēc mor-
foloģiskā vai alfabētiskā dalījuma), rakstīti atsevišķās rindkopās, atdalot šā-
das viena šķirkļa rindkopas citu no citas ar semikolu (;), bet pēdējo (vai 
vienīgo) rindkopu no tajā pašā rindkopā dotā cilmes komentāra – parasti ar 
kolu (:), dažreiz – ar semikolu (;).
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Šķirkļa beigās dots cilmes komentārs, kura galvenais uzdevums ir atklāt 
(ja tas iespējams) vietvārda (-u) veidošanās tiešo avotu – latviešu valodas vai 
kādas citas valodas apelatīvu vai onīmu. Kad iespējams, dots arī sastatījums 
ar varbūtēji radniecīgiem latviešu vai cittautu vietvārdiem.

Viena ģeogrāfiskā objekta viena nosaukuma apraksta 
jeb subšķirkļa struktūra

Katra atsevišķā nosaukuma apraksts jeb subšķirklis sastāv no četriem 
obligātiem elementiem (divi pirmie no tiem gan palaikam ir implicīti) un 
vairākām fakultatīvām sastāvdaļām. Obligātie elementi apraksta secībā 
ir: 1) vietvārds (resp., subšķirkļa vārds); 2) norāde par ģeogrāfiskā objekta 
kate goriālo piederību; 3) lokalizācijas norāde; 4) informācijas avota norāde. 
Obligātie elementi ar vai bez papildkomentāriem (skat. 5. punktu) veido sub-
šķirkļa pamattekstu. Subšķirkļa fakultatīvās sastāvdaļas ir: 5) dažādi papild-
komentāri no attiecīgā informācijas avota; tie doti iekavās, kas iestarpinātas 
starp lokalizācijas norādi un avota norādi; 6) papildinformācija par vietvār-
du no citiem avotiem dota iekavās aiz pamatavota norādes; 7) ar papildko-
mentāriem saistītas piebildes, kas dotas kvadrātiekavās tieši aiz attiecīgā pa-
pildkomentāra. Katru subšķirkli, ja vien tas nav pēdējais rindkopā vai šķirklī, 
no nākamā subšķirkļa atdala komats.

1. Vietvārdi rakstīti J. Endzelīna alfabētā; literārajai izrunai atbilstošie 
(t. i., jau sākotnēji literārajā valodā veidotie, kā arī t. s. pārceltās formas) 
doti kursīvā, piem., [Sẽnes] (šeit subšķirkļa struktūras aprakstā citētie piemēri 
izcelti, izmantojot kvadrātiekavas, jo parastākie izšķiršanas līdzekļi, piem., 
kursīvs un pēdiņas, lietoti vārdnīcas tekstā citās, specifiskās funkcijās). Ja kāds 
burts neatbilst literārajai izrunai vai atbilsme nav droša, tas rakstīts stāvi, 
piem., [Soidi]. Viss vārds rakstīts stāviem burtiem, ja tas dots dialektālajā 
izrunā, kas atšķiras no literārās, vai arī ja izruna nav droši zināma, piem., 
[Sokòrņica]. Stāviem burtiem vienmēr rakstīts vietvārdā – vārdkopā vai sa-
liktenī – iekļāvies ģeogrāfiskās nomenklatūras vārds, ja tas atbilst vietvārda 
nosauktā ģeogrāfiskā objekta kategoriālajai piederībai, piem., purva nosau-
kumā [Sakārņa- purvs], un ir bez stilistiskiem ierobežojumiem regulāri lietots 
literārajā valodā (turpretim literārajā valodā retāk lietoti vai nelietoti nomen-
klatūras vārdi rakstīti kursīvā un parasti ar lielo sākuma burtu, piem., [Sàltu-
ma- Rãjums †pļ]). Ja citēts vietvārda minējums kādā rakstu avotā, tas parasti 
rakstīts stāviem burtiem pēdiņās, piem., [“Sabdagas” sc. Dundagā Lģia 2011]; 
tomēr bez pēdiņām rakstīti vietvārdi, kas ņemti no E I, E II, U IV, U V (t. i., 
no J. Endzelīna un J. Plāķa publicētajiem lielākajiem vietvārdu krājumiem), 
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kā arī no dažām citām zinātniskām publikācijām (piemēram, Benitas Lau-
manes pētījumiem). Ja vietvārds ir saliktenis vai vārdkopa, tā komponenti 
(vārdi vai leksiskās saknes) atdalīti viens no otra ar defisi; starp defisi un 
salikteņa komponentiem rakstībā nav pauzes, piem., [Septiņ-asis], bet vārd-
kopas rakstītas ar pauzi starp defisi un attiecīgās vārdkopas otro komponentu, 
piem., [Mazā- Serene]; defise nav lietota, citējot senākus rakstu avotus.

Vietvārds vienmēr rakstīts ar lielo sākumburtu – arī tad, ja materiā-
la avotā (piemēram, J. Endzelīna vai J. Plāķa sastādītajos publicētajos krā-
jumos) tas bijis rakstīts ar mazo sākumburtu; šī korekcija netiek rādīta ar 
saīsinājumu [k] kā koriģētu formu gadījumos. Ar mazo sākumburtu rakstīti 
vienīgi iedzīvotāju nosaukumi (pgļ), kas nav vietvārdi, taču iekļauti vietvār-
du vārdnīcā, ņemot vērā šo nosaukumu ciešo saistību ar vietvārdiem.

Subšķirklis var sākties bez vietvārda, t. i., uzreiz ar ģeogrāfiskā objekta 
kategoriālās piederības norādi, ja vietvārds ir identisks iepriekšējā subšķirklī 
(vai pēdējā ar vietvārdu sāktajā kādā no iepriekšējiem subšķirkliem) aprak-
stītajam. Ja saliktenī vai vārdkopā identisks iepriekšējā subšķirkļa vietvār-
dam ir pirmais/-ie komponents/-i, tas/tie mēdz būt aizstāts/-i ar domuzīmi 
(piem., Sañču- kalns ..,  – priedes [jālasa: Sañču- priedes]). Ja identisks 
iepriekšējā subšķirkļa vietvārdam (vai vairāku vietvārdu uzskaitījumā – 
iepriekš minētajam vietvārdam) ir vietvārda pēdējais komponents, tas var 
būt neatkārtots, bet par tā eksistenci liecina defise aiz pirmā komponenta 
(piem., Jaun-srtni un Vc- z [jālasa: Jaun-srtni un Vc-srtni z]); ja ne-
tiek atkārtoti vairāki pēdējie komponenti, uz tiem norāda domuzīmes (piem., 
Liẽls- Meš-sag-låũks tī Užavā (un Mazs- – – – tī)). Ja vietvārds ir pilnīgi 
identisks iepriekš minētajam dabā reģistrētajam, taču zināms tikai no rakstu 
avotiem, var būt rakstītas tikai pēdiņas, vietvārdu neatkārtojot: [Sasnauka 
z Bebrenē E II 49 .., “ ” vs Jāsmuižā .. LAģš Zeps 472]. Savukārt, ja dabā 
reģistrētam vietvārdam no iepriekšējā vietvārda atšķiras tikai zilbes intonāci-
ja, tekstā var būt dots tikai nepārprotams vārda segments ar šo intonāciju, 
piem., [Saũles- kalns Skaistkalnē 1949 (-àu- 1967)]. Ja garajam patskanim 
norādīta zilbes intonācija, garumzīme nav lietota, izņemot gadījumus, kad 
garumzīmes trūkums varētu izraisīt pārpratumus (piemēram, virs gara krītoši 
intonēta patskaņa garumzīme likta tikai tad, ja šis patskanis ietilpst tautosilla-
biskā savie nojumā); U IV un UV izmantotie no mūsdienu prakses atšķirīgie 
patskaņu garuma un zilbes intonāciju apzīmējumi reizēm koriģēti.

2. Norāde par vietvārda apzīmētā ģeogrāfiskā objekta kategoriālo pie-
derību parasti dota, izmantojot saīsinājumu, taču retāk pieminami vai grūtāk 
definējami objekti var būt nosaukti arī ar pilnu vārdu vai pat vārdkopu. 
Jāņem vērā, ka dažādu veidu māju apzīmējumi (kam atbilst saīsinājumi dz, 
jmā, js, mā, mz, mžs, vs, z) alfabētiskajā kārtojumā nav nodalīti cits no cita, 
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tie atrodami tajā kārtojuma vietā, kur būtu meklējams saīsinājums mā. Tāpat 
cits no cita nav nodalīti ciema apzīmējumi (a. c., c, lc., mc., sc., vas. c., vc., 
arī ar saīsinājumu sā apzīmētie ciemi atrodami kārtojuma vietā, kur būtu 
meklējams c; jāpiebilst, ka savulaik tradicionālā Latgales ciemu dēvēšana par 
sādžām, kā uzskata, piem., Dr. philol. Anna Stafecka, neatbilst mūsdienu reā-
lajai situācijai un nebūtu turpināma) un augstieņu, resp., kalnu un pakalnu, 
apzīmējumi (ar paka apzīmētie pakalni un ar pka apzīmētie pilskalni atro-
dami kārtojuma vietā, kur būtu meklējams ka). Krusts † pirms ģeogrāfiskā 
objekta kategoriālās piederības apzīmējuma norāda, ka šis objekts vairs dabā 
nepastāv. Ja ģeogrāfiskās nomenklatūras vārds, kas apzīmē attiecīgā objekta 
kategoriālo piederību, iekļauts vietvārda (salikteņa vai vārdkopas) sastāvā, 
šis objekta apzīmējums netiek vēlreiz atkārtots (piem., [Sakšiņ-ceļš Padu-
rē]); par to, ka vietvārda elements vienlaikus ir arī reālais ģeogrāfiskā ob-
jekta apzīmējums, šādos gadījumos signalizē minētā elementa rakstījums ar 
stāviem burtiem un vārdkopā – ar mazo sākumburtu.

3. Parasti lokalizācijas norādē minēts pagasts atbilstīgi 20. gadsimta 
20.–30. gadu administratīvi teritoriālajam iedalījumam (1939. g. dalījums 
pagastos, kā zināms, sakrīt ar latviešu valodas izlokšņu tradicionālo iedalī-
jumu), no pagasta nosaukuma fonētiskajiem un morfoloģiskajiem varian-
tiem par subšķirkļa vārdu izvēloties vai nu vēsturiski pareizāko (piem., Brigi, 
nevis Briģi, Ziemeris, nevis Ziemeri), vai arī ilgstoši un oficiāli lietoto (piem., 
Višķi). Tomēr gadījumos, kad izmantoti avoti, no kuriem nebija iespējams 
droši izsecināt lokalizāciju senākajās pagastu robežās, lokalizācijas norādē 
izmantots attiecīgajā avotā minētais formulējums (piem., piesaiste 17.–
19. gadsimta muižai vai rajonam, ciemam vai ciema padomei pēc 20. gad-
simta 50.–80. gadu administratīvi teritoriālā iedalījuma). Dažreiz pirms 
pagasta nosaukuma norādīts tag. (= tagadējais); tas darīts, ja 20. gadsimta 
20.–30. gadu iedalījumā šāda pagasta nav bijis vai arī ja pagasta robežas laika 
gaitā būtiski mainījušās. Tomēr jāņem vērā, ka pagastu robežas vēstures gaitā 
ir mainītas daudzkārt (arī pagastu iedalījums 20. gs. 20. gadu sākumā, kad 
tika publicēti E I un E II, nav identisks 1939. g. dalījumam), tāpēc diemžēl 
nav iespējams pilnīgi izvairīties no gadījumiem, kad vienam un tam pašam 
ģeogrāfiskajam objektam dažādos avotos bijusi norādīta atšķirīga lokalizācija 
un tādēļ vārdnīcā tas minēts divreiz vai pat vairākkārt (t. i., kā vairāki ob-
jekti, kas lokalizēti katrs citā pagastā).

4. Katra subšķirkļa pamattekstu noslēdz avota norāde, kas rāda, no kāda 
publicēta vai nepublicēta avota iegūtas ziņas par šajā subšķirklī minēto viet-
vārdu. Publicēto avotu sarakstu atšifrējumi atrodami “Darbā lietoto avotu 
saīsinājumu sarakstā”. Ja kā avots minēts tikai gadskaitlis, vietvārds kopā ar 
iespējamo papildinformāciju attiecīgajā gadā pierakstīts vietvārdu vākšanas 
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ekspedīcijā (pierakstītājs var būt bijis gan profesionāls valodnieks, gan stu-
dents, gan arī vietvārdu apzināšanas entuziasts no attiecīgā novada). Ja viet-
vārds vienādi pierakstīts vairākās ekspedīcijās, LVV tekstā parasti iekļauta 
tikai norāde uz senāko un nesenāko no tām. Ja konkrēto avotu noskaidrot 
vairs nebija iespējams, kā avota norāde izmantots saīsinājums p (= dažādi 
neidentificēti avoti). Ja saīsinājums p dots kopā ar gadskaitli, nekonkreti-
zētais avots publicēts vai pārrakstīts attiecīgajā gadā; šāda norāde – p kopā ar 
gadskaitli – palaikam izmantota, ja vietvārds ņemts no publikācijas, uz kuru 
padomju okupācijas periodā cenzūras dēļ nebija iespējams atsaukties tieši. 
Gatavojot šo sējumu publicēšanai, esam centušies netiešās norādes atšifrēt, 
tomēr ne vienmēr tas vairs bija izdarāms. Saīsinājums k (= koriģēta forma) 
lielākoties izmantots aiz norādēm uz papildu rakstu avotiem, kuri apstiprina 
subšķirkļa galvā doto vietvārda izrunas formu (taču bez informācijas par 
zilbes intonāciju, šaurā vai platā e izrunu, divskaņa uo izrunu u. tml.). Re-
tos gadījumos saīsinājums k norāda uz būtiskāku korekciju (salīdzinot ar 
pirmavotu), ko savā manuskriptā ieviesis jau J. Endzelīns; šajos gadījumos 
minētajam saīsinājumam pievienota norāde – J. E.

5. Papildkomentāros no tā paša informācijas avota, no kura ņemts sub-
šķirkļa vārds, var būt iekļauta dažāda informācija, piemēram: a) vietvārda 
izruna izloksnē, ja subšķirkļa sākumā dota literarizēta forma, kas būtiski 
atšķiras no izrunas; dialektālās izrunas pieraksta paņēmieni un izmantotās 
rakstzīmes atbilst latviešu valodnieciskās literatūras tradīcijām (skat. LVDA 
16–18); jāņem gan vērā, ka izrunas pieraksta precizitāte mazāk profesionālu 
vācēju materiālos mēdz būt apšaubāma (īpaši tas attiecas uz līdzskaņu pala-
talizējumu vai tā trūkumu Austrumlatvijas vietvārdos); gatavojot šo sējumu 
publicēšanai, minētās neprecizitātes bija iespējams novērst tikai daļēji; b) aiz 
// – vietvārda varianti vai paralēlnosaukumi (piem., subšķirkļa vārdam Sḕl-
pils †mu Sēlpilī [// Sḕr-pils- muiža]); c) lokalizācijas precizējums pagasta 
ietvaros (piem., vietvārdu vākšanas ekspedīciju materiālos bieži minēts 
saistījums ar ciema padomi vai ciemu atbilstoši tam administratīvi teritoriā-
lajam iedalījumam, kas bija spēkā ekspedīcijas norises brīdī); d) izmanto-
tajā avotā atrodamās ziņas par vietvārda cilmi; e) tautetimoloģisks cilmes 
skaidrojums, ar vietvārdu saistītu nostāstu vai leģendu īss atreferējums; 
f) dažādas ziņas par vietvārda apzīmēto ģeogrāfisko objektu, kas var būt 
noderīgas cilmes skaidrojumā vai šā objekta identificēšanā (piem., ūdens-
tilpes platība vai ūdensteces garums); g) nozīmīga vēsturiska informācija 
par attiecīgo ģeogrāfisko objektu; h) citi šajā pašā pagastā lokalizētie šā paša 
šķirkļa vietvārdi (t. s. sekundārie vietvārdi).

6. Papildinformācija no citiem avotiem var pilnīgi apstiprināt sub-
šķirkļa pamattekstā sniegtās ziņas par vietvārdu, attiecīgā ģeogrāfiskā objekta 
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kategoriālo piederību un tā lokalizāciju; šādā gadījumā iekavās aiz pamattek-
sta norādīts tikai informācijas avots, piem., [Sàndari c Pildā 1957 (1975)]; 
tātad arī 1975. gada vietvārdu vākšanas ekspedīcijā ir reģistrēts ciema nosau-
kums Sàndari – gluži tāpat kā senākā, 1957. gada, ekspedīcijā. Ja saskaņā ar 
papildinformāciju vietvārds, ģeogrāfiskā objekta veids vai lokalizācija atšķiras 
no pamatšķirklī minētā (vai arī iespējams precizējums), papildinformācijas 
iekavās dots tikai atšķirīgais (resp., precizējums), neatkārtojot to, kas saskan 
ar pamatšķirkli; ja kāds trešais avots apstiprina atšķirīgo, norāde uz šo trešo 
avotu dota kvadrātiekavās tieši aiz papildinformācijas par atšķirībām, piem., 
[Sadalnieki z Meirānos E I 22 (†mā 1971 [1980])] – tātad 1971. gada eks-
pedīcija konstatējusi, ka J. Endzelīna vietvārdu krājumā ietvertā zemniekmā-
ja Sadalnieki vairs neeksistē, un šo faktu apstiprina arī 1980. gada ekspedīci-
ja. Papildinformācija, kas iekavās minēta kā otrā, trešā utt., bet nav iekļauta 
kvadrātiekavās, saistāma ar subšķirkļa pamattekstu, savukārt kvadrātiekavās 
dotā papildinformācija saistāma ar tieši pirms tam minēto, piem., [Saveļi z 
Slampē .. E II 140 (Saveļas U V 502 [1973]) – tātad 1973. gada ekspedīcijā, 
tāpat kā J. Plāķa vietvārdu krājumā, šis mājvārds fiksēts formā Saveļas. Papild-
informācijā var būt iekļautas ziņas arī par citiem šajā pašā pagastā lokalizētiem 
šā paša šķirkļa vietvārdiem, piem., [Slas z Aizupē E II 107 (U IV 173, 1962, 
un Sla- degšņa pļ U IV 174 [nelielas pļavas ar asu zāli, 1962])] – tātad Aiz upes 
mājvārds Slas papildus pamatavotam fiksēts arī J. Plāķa publicētajā vietvārdu 
krājumā, kā arī 1962. g. ekspedīcijā, turklāt J. Plāķa krājumā pierakstīts arī 
pļavas nosaukums Sla- degšņa, tādā pašā formā tas fiksēts arī 1962. g. eks-
pedīcijā, atzīmējot, ka tās ir nelielas pļavas ar asu zāli. Ievadvārds un norāda, 
ka papildinformācijas avots vienlaikus apstiprina arī subšķirkļa pamatteksta 
informāciju; ja turpretim šāda apstiprinājuma nav, papildinformācija par citu 
šā šķirkļa vietvārdu parasti ievadīta ar vārdiem te (arī).

7. Ja papildinformācija no cita avota attiecas nevis uz vietvārdu, loka-
lizāciju vai ģeogrāfisko objektu kategoriālo piederību, bet gan uz kādu no 
subšķirkļa pamatteksta iekavās minētajiem papildkomentāriem, piem., uz 
izrunu vai lokalizācijas precizējumu, šāda papildinformācija līdz ar tās avota 
norādi dota kvadrātiekavās tieši aiz papildināmā, precizējamā vai koriģējamā 
komentāra, iekļaujot šo kvadrātiekavu tekstu subšķirkļa pamatteksta iekavās, 
piem., [Ssks z Upesgrīvā (// Sski [izr.: ssk], Vandzenes cp) 1962]. Pa-
pildinformāciju, kas kvadrātiekavās dota bez avota norādes, tekstā iekļāvuši 
vārdnīcas sastādītāji vai rediģētāji.

LVV autori labi apzinās, ka šīs vārdnīcas struktūrā orientēties dažkārt 
nav viegli, tā var likties pārlieku sarežģīta. Taču vairākpakāpju pakārtotība 
teksta izkārtojumā, kā arī dažāda veida īsinājumi ļauj šajā tekstā iekļaut mak-
simālu informācijas apjomu un tādējādi īstenot vissvarīgākos LVV uzdevu-
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mus – daudzu Latvijas vietvārdu un iespējami bagātīgas ar tiem saistītās 
informācijas izglābšanu no aizmirstības un iesaistīšanu zinātnes apritē.

Jāatzīst arī, ka daža tekstveides paņēmiena izmantošanā vārdnīcas 
lietotāji acīmredzot dažkārt pamanīs nekonsekvences. Ja ne attaisnoju-
mam, tad izskaidrojumam jāmin fakts, ka vārdnīcā apvienoti savstarpēji 
ļoti atšķirīga vecuma teksta slāņi un fragmenti, senākie no tiem tapuši jau 
pirms vairāk nekā pusgadsimta, un ne visu šķita nepieciešams redakcionāli 
vienādot. Turklāt arī pats vietvārdu materiāls ir ārkārtīgi daudzveidīgs un 
palaikam mēdz būt labāk parādāms, atļaujoties kādu nelielu nekonsekvenci 
apraksta struktūrā (piem., dažreiz ir mērķtiecīgi subšķirkļa galvā dot uz-
reiz divus viet vārda variantus, ja tos abus divus apstiprina ne tikai materiāla 
pamatavots, bet arī papildinformācijas avots (-i), nereti uzskatāmības labad 
šķirti arī vienā pagastā lokalizētie šā paša šķirkļa vietvārdi (t. i., sekundārie 
vietvārdi)).

Paraugam daži LVV pirmā sējuma (Paaglis–Piķu-) subšķirkļi un to sa-
tura izvērstāks izklāsts:

“Pampja-” pļava Jaunpilī (un – purvs [E II 136, n 1959]) B U V 482
Rakstu avotā – A. Bīlenšteina vietvārdu krājumā – reģistrēts pļavas no-

saukums “Pampja pļava” un purva nosaukums “Pampja purvs” no Jaun-
pils pagasta (šie reģistrējumi publicēti J. Plāķa sastādītā krājuma “Latvijas 
vie tu vārdi un latviešu pavārdi” (2. daļa, 1939) 482. lappusē); J. Endzelīna 
krājuma “Latvijas vietu vārdi” (2. daļa, 1925) 136. lappusē atrodams tikai 
minētais purva nosaukums, savukārt 1959. gada ekspedīcijā konstatēts, ka 
tobrīd purva ar šādu nosaukumu bijušā Jaunpils pagasta teritorijā nav.

Pabẽrzis z Burtniekos E I 90 (Pabrzi 1974 [1969], “Pabbers” 1638 VAR 
II 562, “Pabehrsche” 1780. g. Vidz. dr. kr. III 197)

J. Endzelīna krājumā “Latvijas vietu vārdi” (1. daļa, 1922) atrodams 
Burtnieku pagasta zemniekmāju nosaukums Pabẽrzis; gan 1974. gada, 
gan arī 1969. gada ekspedīcijā tas fiksēts kā daudzskaitlinieks – Pabrzi, 
savukārt 1638. gada Vidzemes arklu revīzijas materiālos šis mājvārds pierak-
stīts kā “Pabbers”, bet “Vidzemes draudžu kroniku” publicējumā atrodams 
1780. gada pieraksts “Pabehrsche”.

Pagalmiņi z Lazdonā E I 17 (1939, Praulienas cp 1970, = Praulienā, “uz 
augstākas vietas – pagalmiņa – puru un mežu vidū” 1971?)

Lazdonas pagasta zemniekmāju nosaukums ievietots J. Endzelīna krā-
jumā “Latvijas vietu vārdi” (1. daļa, 1922), šo nosaukumu apstiprina 1939. ga-
da ekspedīcija un arī 1970. gada ekspedīcija, precizējot, ka pēc šai laikā spē-
kā esošā administratīvi teritoriālā dalījuma zemniekmājas Pagalmiņi atrodas 
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Praulienas ciema padomes teritorijā; savukārt 1971. gada ekspedīcija šādu 
māj vārdu reģistrējusi bijušajā Praulienas pagastā, taču domājams, ka reāli 
tas ir tas pats vietvārds un ģeogrāfiskais objekts (zemniekmāja), kas pārējos 
izmantotajos materiāla avotos lokalizēts bijušajā Lazdonas pagastā; šajā pēdējā 
ekspedīcijā arī pierakstīts informanta izteikums, kas saistīts ar mēģinājumu 
skaidrot viet vārda izcelsmi (izteikumā saglabātas informanta runas īpatnības; 
konkrētajā gadījumā tās gan no kopvalodas atšķiras tikai vienā vārdā).

Pakšni z Ērgļos (// Pakšini) E I 11 (1970, J. Kr., Kaln- un Lejs-pakšni 
†z Jumurdas cp 1977, “Leyes Pakschen” 1816. g. LVVA 199. fondā; te arī 
Pakšnu- zrs LME I 482 k [J. Kr., 41,6 ha, Lūn IV 16 k, Pag. apr. 81 k, 
// Pakšinu- zrs // Pakšiņ-zrs // Pakšeņ-“, uz Sausnējas ceļa” 1977, 
Pakšķin-zrs skv., = Pakšnu- zrs Jumurdā, pag DR daļā, Avotiņa 1999, 
166 k un Pag. apr. 88 k, Konv. VIII 14578 k, XV 30386 k], Pakšnu- kalns 
1959 [– kalni, samērā lieli, masīvi pauguri, Pakšēnu ez D krastā, Avotiņa 
1999, 79])

J. Endzelīna krājumā “Latvijas vietu vārdi” (1. daļa, 1922) dots Ērgļu 
pagasta zemniekmājas nosaukums divos variantos – Pakšni (stāviem bur-
tiem, tātad kā mazāk drošs) un Pakšini; 1970. gada ekspedīcija un novadpēt-
nieks Jānis Krūmiņš apstiprina tikai variantu Pakšni, 1977. gada ekspedīcijā 
toreizējā Jumurdas ciema padomes teritorijā pierakstīti mājvārdi Kalnpakšni 
un Lejspakšni, taču pašu šo zemniekmāju vairs neesot, Latvijas Valsts vēs-
tures arhīva 199. fondā atrodams 1816. g. fiksējums “Leyes Pakschen”. Te, 
t. i., bijušajā Ērgļu pagastā, atrodas arī Pakšnu zrs, informācija par šo faktu 
atrodama gan “Latvijas mazajā enciklopēdijā”, gan krājumā “Latvijas PSR 
ūdenstilpju nosaukumi”, gan izdevumā “Pagastu apraksti” (norāde k – t. i., 
koriģēta forma, – šajos gadījumos nepieciešama tāpēc, ka izmantotajos avo-
tos vietvārds rakstīts stāviem burtiem un ar -ē-, nevis --, kā arī LVV būtu 
bijis rakstāms pēdiņās), šādu ezera nosaukumu apstiprina arī Jānis Krūmiņš 
un 1977. gada ekspedīcija, kuras laikā fiksēti arī trīs šā ezera paralēlno-
saukumi jeb nosaukuma fonētiskie varianti – Pakšinu zrs, Pakšiņzrs, 
Pakšeņzrs; 20. gs. 30. gadu skolēnu vākumos ezera nosaukums pierakstīts 
formā Pakšķinzrs. R. Avotiņas ģeogrāfiskajā vietvārdu vārdnīcā “Madonas 
rajons. Kalni. Upes. Ezeri. Purvi. Meži” šim pašam ezeram norādīta loka-
lizācija bijušā Jumurdas pagasta dienvidrietumdaļā, ezera piederību pie Ju-
murdas pagasta apstiprina arī “Pagastu apraksti” un “Latviešu konversācijas 
vārdnīca”. 1959. gada Ērgļu pagasta ekspedīcijā pierakstīts kalna nosaukums 
Pakšnu- kalns, jau minētajā R. Avotiņas vārdnīcā atrodamas ziņas, ka pre-
cīzāks nosaukums ir Pakšnu- kalni un ka tie ir lieli, masīvi pauguri Pakšēnu 
ezera dienvidu krastā.
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Subšķirkļa komponenti un to izkārtojums (piemēri)

Piķeļi z Aizvīķos E II 8 (1955, Piķeļa- mājas U IV 18)

Pikšļi †z Codē (// Pĩžļi; nodega; tur uzcēla skolu, arī nodega) 1967
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Preface

The fifth volume (*Saba–Sēža-) of the Dictionary of Latvian place names 
(Latvijas vietvārdu vārdnīca or LVV) is a continuation of Latvian topo nymic 
dictionary intended as a thesaurus of place names, while being perfectly 
aware that the real thesaurus is impossible in principle (see previous volu-
mes Latvijas vietvārdu vārdnīca, P (Paaglis–Piķu-), Rīga: Latviešu valo-
das institūts, 2003; P (Pilaci–Pracapole), Rīga: Latviešu valodas institūts, 
2003; P (Pracirika–Puožu-), Rīga: Latviešu valodas institūts, 2010; R, Rīga: 
LU Latviešu valodas institūts, 2013). Thus, the dictionary contains informa-
tion about all of those Latvian place names that were known to the dictio-
nary compilers till that moment when manuscript was ready. 

LVV in many ways continues the dictionary started by Jānis Endzelīns 
Latvijas PSR vietvārdi, 1959, 1961 (Place names of Latvian SSR) (Lvv), 
however, there are also a number of differences between these two editions. 
Describing common features of the LVV and Lvv, first of all it has to be 
pointed out that the volumes of this dictionary share the unity of compil-
ing process, this might also be called continuity, although since the second 
volume of Lvv (in 1961) there have been several years when work has been 
continued only by supplementing and systematizing card-index of Latvian 
toponyms, but the manuscript was not actually written. Unifying basis of the 
Dictionary is Lvv manuscript compiled by Jānis Endzelīns (and manually 
copied by Mirdza Brence) written till headword spks. The integrity of Lvv 
and LVV was also ensured by the personality of Vallija Dambe (1912–1995): 
she was scientific editor of Lvv, and supplemented the manuscript of the 
2nd volume of the Dictionary with apr. 7 author’s sheets of the text. Dambe 
also has compiled the first two LVV volumes “Paaglis–Piķu-” and “Pilaci–
Pracapole” and is one of the authors of the third volume of LVV “Pracirika–
Puožu-”. She finished her work on the Lvv in 1984. The manuscript of the 
volume R compiled by the authors Laimute Balode, Ojārs Bušs and Dzintra 
Hirša was created under the guidance of Vallija Dambe. Whereas the authors 
of this volume are Laimute Balode and Dzintra Hirša. There is a lot of com-
mon in the structure of the two dictionaries – Lvv and LVV – because the 
structure of entries of the Place name dictionary developed by J. Endzelīns 
has been preserved. 

At the same time, there are also some significant differences between 
Lvv and LVV caused by the fact that over 40 years have passed between the 
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second volume of Lvv and LVV volume “Paaglis–Piķu-” and the wish to 
expand the scope of the readers/users of the Dictionary, including more 
specific information about particular place names. Since the 1950-ies the 
Card-index of place names of the Latvian Language Institute (University of 
Latvia) has increased 5–6 times, and almost as many times the amount of 
material which has to be included in the Dictionary.

Thus, now it is no longer the manuscript of J. Endzelīns that makes a 
basis of the Dictionary, but a new, self-contained dictionary text has been 
written and J. Endzelīns’ text makes not more than 20 percent of the total 
amount (in a case when there are not only summarized place names, but 
also consideration of the place name origin which are found in J. Endzelīns’ 
manuscript, these considerations in LVV text are quoted indicating author-
ship: J.E.).

There is a slight difference in target and recipient audience of the Dic-
tionary Lvv and LVV. Endzelīns most of all was interested in place names as 
in research material for comparative historical linguistics, and LVV material 
has been selected mainly thinking about the research in this field of linguis-
tics. Therefore, only part of the place names of the same root were included 
in the Dictionary finishing, for example, with a note etc. [Latv. u. d. c = ‘and 
many others’]. 

Relatively new toponyms from the 20th century (for example, a lot of 
names of new farms) were not included in Lvv, because they, of course, 
are much less valuable from the point of view of diachronical linguistics. 
In its turn, ideal goal of the compilers of the LVV would be to declare all 
Latvian place names, but as this objective can not be fully implemented 
(also because of the constant emergence of new place names), the authors 
would like at least to approach that ideal. The difference in addressee (main 
addressee of Lvv – specialists of comparative historical linguistics, LVV – 
wider range of people) has been the cause that more additional information 
has been included in LVV, which is not directly related to linguistics, such 
as geographical or historical facts etc. Last known place name recordings 
are always indicated, as well as information about the disappearance of the 
geographical object, if such information exists.

The place names published in LVV and information about them have 
been taken from very many sources of different degrees of reliability. Also 
the skills of the participants of the field-work recording the toponyms have 
been quite different. The compilers of LVV have tried to check the unreli-
able material, but it has not always been possible to do it. 

LVV is not considered as etymological dictionary; etymological com-
ments usually indicate the closest source of toponym coining – lexeme of 
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the Latvian language or neighbouring language. Only sometimes a more 
detailed etymological comment is given.

As it was already pointed out, the compiler of the first two volumes of 
LVV is Vallija Dambe. In subsequent volumes of LVV some of her dictionary 
text formation properties have been preserved (primarily – some structural 
features of the entries, as well as agricultural artel or collective farm names 
and street names in this dictionary, although usually these categories of 
onyms are not included in the general type of dictionaries of place names).

Structure of the Dictionary

Place names in this Dictionary are arranged in certain entries, as far as 
possible joining toponyms with the same lexical root, i. e., names that be-
long to the same etymological nest. Sometimes place names coined of two 
different but homonymous lexical roots, which are actually impossible to 
distinguish one from another, both are included in the same entry.

Place names in the entry are arranged in such morphological sequence:
nom. sg., for example, Saule;
gen. sg. (as a component in collocations and compounds), for ex-
ample, Saules- aleja, Saules-dārzi, Saules-griezes-kalns;
nom. pl., for example, Saules, Sauļi;
gen. pl. (as a component in collocations and compounds), for ex-
ample, Sauļu- dīķis, Sauļu- kapi, Sauļu-muiža;

compounds (if among compound toponyms there are place names with 
different roots, they are arranged in alphabetic order), for example, 

Saul-āres,
Saul-ceriņi,
Sauļ-upe;

suffix derivatives (in alphabetical order, but grammatical forms of the 
same derivative – in morphological sequence as it was described above), for 
example,

Saulītis, Saulīša- ceļš, Saulīši, Saulīšu- šķūnis, Saulīš-purs,
Saulītene,
Saulītēnu- mājas,
Saulieši,
Saulnieki,
Sauļuošanās- kalniņš.

Collocations and compounds with corresponding toponymic lexeme as 
second (or third) component are arranged in alphabetical order at the end of 
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each part, for example, after all the place names Saule nom. sing. follow such 
compounds as Jaun-saule, Lcuošā- saule, Pie-saule, Vc-saule, etc. 

When arranging place names in alphabetic order, the so-called alphabet 
of Jānis Endzelīns is used, where long vowels follow after short vowels (a, ā, e, 
ē, i, ī, o, ō, u, ū), diphthong ie – after long vowel ī and diphthong uo – after ū: 

a, ā, b, c, č, d, e [and ], ē [and ], f, g, ģ, h, i, ī, ie, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, o, 
ō, p, r [and ŗ], s, š, t, u, ū, uo, v, z, ž.
If place names are taken from written sources, also other letters can be 

used according to origin source, including letters of the alphabet of other 
languages (mainly German and Russian). Inclusion of such names into Lat-
vian alphabetical order has been conventional relying on approximate place 
name pronunciation. If a place name as a headword of the entry or subentry 
is written in dialectal form, it is included in the alphabetical order according 
to possible transferred form of the standard language, for example, Sopuļu- 
lèics (in Mālupe, resp., in the central subdialect of the High Latvian dialect) 
among place names with Rā-; also ancient records of toponyms are placed 
in alphabetic order according to possible pronunciation, for example, home-
stead name “Sahmberg” (recorded at the end of 19th century in Zūras) – 
among place names with Sām-. Some specific letters (for instance., ä, y) 
sometimes are used in rendering the pronunciation of toponyms. 

Exactly the same place names are arranged by the geographical desig-
nation in alphabetical order (see “Abbreviations used for the designation 
and characterization of geographical objects”): [a. c. see c], ap, av, bazn., c 
(here also a. c., lc., mc., sā, sc., vas. c., vc.), ce, cp, dī, [dz see mā], dzi, dz. 
sta, ez, ga, gr, grā, ie, [jmā see mā], [js see mā], ka (here also paka, pka), kh, 
kp, kr, krū, la, l/a, [lc. see c], le, lī, mā (here also dz, jmā, js, mz, mžs, vs, z), 
[mc. see c], me, mu, [mz see mā], [mžs see mā], neap, pag, [paka see ka], pc, 
pgd, pgļ, pils., [pka see ka], pļ, p/s, pu, pusmu, puss, s, [sā see c], [sc see c], 
sē, sta, str, šķū, ti, tī, u [vas. c. see c], [vc. see c], vējdzi, [vs see mā], [z see 
mā], zr, zv. In the same alphabetical order some unabbreviated designations 
of geographical objekts (e.g. skola ‘school’, zemiene ‘lowland’) are included. 

If the same place names denote the same kind of geographical object 
they are arranged by the location in alphabetical order, for example, home-
stead name Saknes in Alsunga, Bārta, Bēne, Engure, Indra, Kurmene, Laši, 
Lauciene, Mārciena, Medņi, Nereta, tag. Novadnieku pag, Ruba, Rucava, 
Sērene, tag. Susāju pag, Upesgrīva, Vietalva, Zūras (location – usually civil 
parish names in Locative – are arranged in alphabetical order of Latvian 
Standard language).

As a headword of the entry the nominative form sg. of the place name 
is used, if such is recorded in the card-index. If such form is not recorded in 
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the actual place name material, it can be artificially constructed, for exam-
ple, *Sauss. However, more frequently the actual form of the toponym as 
entry word is given – the first form which in accordance with the structure, 
has to be described, for example, Genitive plural form Sru-. Entry word is 
written in bold.

If there are many place names in the entry, the ones that make up the 
larger group (by morphological or alphabetical division), are written in 
separate paragraphs, separating each following paragraph from each other 
by a semicolon (;), but the last (or the only) paragraph of the entry – be-
fore etymological comments – usually by a colon (:), sometimes – by a 
semi-colon (;).

At the end of the entry a commentary on the origin of toponym is giv-
en, the main task of which is to show (if possible) the direct source of coin-
ing the place name(s) – appellative or onym of Latvian language or any other 
language. When possible, a comparison is also given with possible kindred 
Latvian place names or toponyms of other nations.

The structure of the description of one name
of one geographical object 

Description of each particular name or subentry consists of four com-
pulsory elements (the first two of which tend to be implicit) and a number of 
optional components. Compulsory elements in the sequence of description 
are following: 1) place name (respectively, subentry name), 2) an indica-
tion to the geographical object, 3) location, 4) the source of information. 
Compulsory elements with or without additional comments (see Note 5)) 
form the main text of subentry. Optional components of the subentry are 
following: 5) additional comments from the various sources of information 
are given in brackets in the interposition between the reference of location 
and reference of the source of reference; 6) additional information about the 
place name from other sources is given in brackets following a basic source; 
7) notes related with additional comments are given in square brackets im-
mediately after the additional comment. Each subentry, unless it is the last 
paragraph, is separated from the next subentry by a comma.

1. Place names are written in the so-called J. Endzelīns’ alphabet; place 
names which correspond to the Standard language (i. e., originally coined 
in Standard language, as well as the so-called conveyed forms) are given in 
italics, for example, [Sẽnes] (here examples in the description of subentry 
are written using square brackets because italic and quotation marks in the 
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dictionary are used for other specific functions). If some letter does not 
match the standard pronunciation or its reference is not reliable, it is written 
in non-italic, for example, [Soidi]. The whole name is written in non-italic 
if it is given in dialectal pronunciation, which is different from standard 
pronunciation or if the pronunciation is not certain, for example, [Sokòrņi-
ca]. Geographical nomenclature name – as a component of collocation or 
compound toponym – is always written in non-italic letters if it corresponds 
to the category of geographical object, for example, the name of swamp 
[Sakārņa- purvs] (while less frequently used or unused nomenclature words 
are written in italics and with capital letter, for example, name of the former 
meadow [Sàltuma- Rãjums †pļ]). If a place name has been quoted in some 
written source, it is usually written in non-italic letters, for example, village 
name [“Sabdagas” sc. Dundagā Lģia 2011]. Though the place names from 
E I, E II, U IV, U V (i. e., from largest published collections of toponyms 
compiled by J. Endzelīns and J. Plāķis) are written without quotation marks. 
If a place name is collocation or compound name, its components (words or 
lexical root) are separated from each other by a hyphen; there is no interval 
between the hyphen and the compound components in compound names, 
for example, meadow name [Septiņ-asis], but there is interval between the 
hyphen and the second component in the collocations, for example, [Mazā- 
Serene]; hyphen is not used in quotations of ancient sources.

Place names are always written with a capital letter – even if they were 
written with a small initial letter in the source material (for example, in the 
collections compiled by J. Endzelīns and J. Plāķis). This adjustment is not 
shown by the abbreviation k as in other cases of correction. Only the names 
of inhabitants (pgļ) are written with small initial letter – these names are not 
place names, but are included into the dictionary, taking into account the 
close connection between these names and the place names.

Subentry can begin without a place name, i. e. immediately with an in-
dication of category affiliation of geographical object, if a place name is fully 
identical to that described in the previous subentry (or in the last previous 
subentry starting with a place name). If the first component(s) of the colloca-
tions or compound toponyms is/are identical to the place name of the previous 
subentry, it/they tend to be replaced by a long dash (e. g., Sañču- kalns ..,  – 
priede [one should read: Sañču- priedes]). If the last component(s) of a 
place name is/are identical to the place name of previous subentry (or to 
the aforementioned place name, if more place names are listed), it/they may 
be not repeated, but a hyphen after the first component suggests about its/
their existence (e. g., Jaun-srtni un Vc- z [one should read: Jaun-srtni 
and Vc-srtni z]). If a place name is completely identical to that previously 
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recorded in nature, but known only from the written sources, in that case 
only the quotation marks can be written, without repeating the place name 
[“ ”]: [Sasnauka z in Bebrene E II 49 .., “ ” vs in Jāsmuiža .. LAģš Zeps 472]. 
Conversely, if a place name registered in nature differs from the previous 
place name only by a syllable intonation, in this case only an obvious word 
segment with this intonation can be given in the text, e. g., [Saũles- kalns 
in Skaistkalne 1949 (-àu- 1967)]. If a syllable intonation is indicated for the 
long vowel, a lengthening mark has not been used, except in cases where 
absence of lengthening mark could lead to miscomprehension (for example, 
lengthening mark is written on the long vowel with falling intonation only 
if this vowel is a part of tautosillabic combination); vowel length and syllable 
intonation symbols used in U IV and U V, which differ from the modern 
practice, have sometimes been corrected.

2. Reference to category affiliation of geographical object denoted by a 
place name usually is given by using an abbreviation, however, rarely men-
tioned or less clearly defined objects can be named also with the full name 
or even collocation. It should be noted that denotations of houses of differ-
ent types (with corresponding abbreviations dz, jmā, js, mā, mz, mžs, vs, z) 
are not separated from each other in the alphabetical arrangement; they 
can be found in that place of arrangement where abbreviation mā ‘house’ 
should be located. Denotations of a village aren’t separated from each oth-
er either (villages denoted with abbreviation sā can also be found in place 
where c should be looked for; it should be noted that once the traditional 
naming of Latgale’s villages as sādža, according to Dr. Philol. A. Stafecka 
among others, does not correspond to the reality of today and should not be 
continued) as well as denotations of the uplands, i. e., hills and elevations 
(elevations marked with a paka and castle mounds denoted by pka are to be 
found where ka ‘hill’ should be located). A cross † before denotation of the 
category affiliation of the geographical object indicates that this object no 
longer exists in nature. If geographical nomenclature word indicating the 
category affiliation of the respective object is a part of a place name (com-
pound or collocation), this denotation of the object won’t be repeated again 
(e. g., [Sakšiņ-ceļš road in Padure]); in such cases the way of writing of the 
mentioned element with non-italic letters and with a small initial letter in a 
collocation shows that the element of the place name is also a real denota-
tion of the geographical object.

3. Usually the civil parish in the indication of location is mentioned in 
accordance to the administrative territorial division of the 1920-1930-ies 
(division of civil parishes of 1939 coincides with the traditional division of 
Latvian language dialects), choosing either historically most correct form 
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from the phonetical and morphological variants of the name (e. g., Brigi, 
not Briģi, Ziemeris, not Ziemeri), or long-lasting and officially used (e. g., 
Višķi). However, in cases when sources were used from which it was impos-
sible to infer reliably the location within the old borders of civil parishes, the 
definition mentioned in the respective source is used in location indication 
(most often – the location in region and village or village council according 
to the administrative territorial division of 1950-1980-ies; the villages and 
village councils, whose names coincide with the names of the former names 
of the civil parishes, may not be included in the list of “Location indications 
of place names with numbers in the map of Latvian civil parishes and dia-
lects”). Sometimes abbreviation tag. (= tagadējais ‘current’) is given before 
the civil parish name; this is done, if such civil parish was not existing in 
the parish division of 1920-1930-ies, or if the civil parish boundaries have 
changed significantly over time. Note, however, that the parish boundaries 
have changed over the course of the history many times (also the division 
of civil parishes in the early 1920-ies, when EI and EII were published, is 
not identical to the division of 1939), thus, unfortunately it is impossible to 
completely avoid situations where the same geographical object in different 
sources had different location indications and therefore it is listed twice or 
even several times in the dictionary (i.e., as a number of objects localized 
each in different civil parishes).

4. Each body of subentry is concluded by a source reference, showing 
from which published or unpublished source information about the place 
name mentioned in this subentry was acquired. The transcript of the lists of 
published sources can be found in the “Sources of the place names included 
in the Dictionary, and literature used in the Dictionary”. If only a year is 
mentioned as a source, a place name together with possible additional in-
formation has been recorded in the relevant place names collection expedi-
tion or field-work (recorder may have been both a Professional linguist and 
student, as well as place name enthusiast from the respective region). If a 
place name has been recorded in the same form in a number of expeditions, 
LVV text usually contains a reference only to the oldest and the most recent 
of them. If it was not possible to find out a particular source, abbreviation 
p (= various unidentified sources) was used as the source reference. If the 
abbreviation p is given together with a year, the unspecified source has been 
published or rewritten in the given year, such an indication – p together 
with a year – occasionally was used when a place name was taken from 
publications, to which it was not possible referring directly due to the cen-
sorship during the period of Soviet occupation. When drafting this volume 
for publication, we have tried to decipher indirect references, but it was not 
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always possible anymore. Abbreviation k (= corrected form) is used mostly 
after references to the additional written sources, which confirm the place 
name pronunciation form provided in the subentry head, but without any 
information about the syllable intonation, pronunciation of narrow or widee, 
diphthong uo, etc. or after the reference to publication of the place names 
by J. Plāķis, in these cases usually suggesting that the peculiar denotations 
of syllable intonations used by J. Plāķis have not been republished. In rare 
cases, the abbreviation k indicates to more substantial correction (in com-
parison to the original source), which was introduced already by J. Endzelīns 
in his manuscript; in these cases a reference JE is added to the mentioned 
abbreviation.

5. Additional comments from the same source of information, from 
which the subentry place name has been taken, may contain a variety of 
information, such as: a) dialectal pronunciation of the place name, if stan-
dardized form is given at the beginning of subentry, which is significantly 
different from the pronunciation; reproduction of dialectal pronunciation 
and characters used in the Dictionary meet the traditions of Latvian lin-
guistic literature (see LVDA 16–18); one should take into account that the 
accuracy of pronunciation records in the materials of less professional col-
lectors tend to be questionable (particularly it refers to palatalization of con-
sonants or lack of palatalization in the place names of Eastern Latvia); when 
drafting this volume for publication, it was only partially possible to pre-
vent these uncertainties; b) after // – place name variants or parallel forms 
(e. g., for subentry toponym Sḕl-pils former manor house in Sēlpils [// Sḕr-
pils- muiža]); c) specification of location within the civil parish (e. g., a 
connection to village council or village is often mentioned in the materials 
according to the administrative territorial division, which was in effect at the 
time of expedition); d) information about the origin of place name found in 
the source used; e) folk-etymological explanation, brief abstract of stories or 
legends related to a place name; f) various details on the geographical object 
denoted by a place name, which can be useful for the explanation of origin 
or identification of the object (e. g., area of the body of water or length of 
watercourse); g) important historical information about the respective geo-
graphical object; h) other place names of the same entry localized in the 
same civil parish (the so-called secondary place names).

6. Additional information from other sources can fully confirm infor-
mation provided in the body of subentry regarding the place name, category 
affiliation of geographical object and its location; in such case only a source 
of information is provided in the brackets after the main text, e. g., [Sàndari 
village in Pilda 1957 (1975)]; thus, village name Sàndari has been recorded 
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also during the place name expedition in 1975, as well as in older expedi-
tion, which took place in 1957. If, in accordance with the additional infor-
mation, a place name or a type of geographical object or location is different 
from that mentioned in the head entry (or clarification is possible), only 
the different (i. e., clarification) is given in additional information brackets, 
without repeating it which is in line with the head entry; if any third source 
confirms the difference, a reference to the third source is enclosed in square 
brackets directly after the additional information about the differences, e. g., 
[Sadalnieki homestead in Meirāni E I 22 (former homestead 1971 [1980])] – 
thus, the expedition in 1971 has found that the homestead Sadalnieki does 
not exist anymore, and this fact is also confirmed by expedition in 1980. 
Additional information listed as the second, third and so on in brackets, 
but not included in square brackets is associated with the subentry’s body 
text, while additional information given in square brackets is associated with 
the directly before mentioned text, e. g., [Saveļi homestead in Slampe .. E I 
140 (Saveļas U V 502 [1973]] – thus in expedition of 1973, as well as in 
collection of toponyms compiled by Juris Plāķis this homestead name was 
recorded in plural form Saveļas. Additional information, as we have just 
seen, may contain also information on other place names of the same entry 
located in the same civil parish, for example, [Slas homestead in Aizupe 
E II 107 (U IV 173, 1962, and Sla- degšņa pļ U IV 174 [small meadows with 
sharp grass, 1962])] – thus, homestead name Slas in Aizupe in addition to a 
major source has been recorded also in a place name collection published by 
J. Plāķis, as well as in expeditions in 1957 and 1962; moreover, two names 
of meadows were written down also in 1962 (meadow name Rûšu- Gaŗâ- 
pļava can be found also in place name collection published by J. Plāķis, in a 
slightly different recording) and noted that, according to the administrative 
territorial division of that time, the house was located in Imanta village 
council; name of the meadow Sla- degšņa has also been recorded in Plāķis’ 
collection. It was recorded in the same form in the expedition of 1962, not-
ing that they are small meadows with a sharp grass. Introductory word un 
(‘and’) indicates that the source of additional information simultaneously 
confirms also information from the subentry’s main body; whereas, if there 
is no such confirmation, additional information about the other toponym of 
this entry is usually entered with the words te (arī) (‘here (also)’).

7. If additional information from another source does not refer to a 
place name, location nor category affiliation of geographical object, but re-
fers to additional comments mentioned in brackets of subentry’s main text, 
e. g., the pronunciation or specification of location, such additional infor-
mation together with a reference to its source is given in square brackets 
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directly after the comment which needs to be supplemented, clarified or 
corrected, including the text in square brackets in the brackets of the sub-
entry’s body text, e. g., [Ssks homestead in Upesgrīva (// Sski [izr.: 
ssk], in Vandzene) 1962]. Additional information given in square brack-
ets without source references has been included in the text by dictionary 
compilers or editors.

The authors of Dictionary of Latvian place names are well aware that the 
structure of the dictionary is sometimes not easy to navigate, it may seem 
overly complicated. However, the multi-subordination in the text layout, 
as well as different types of abbreviations allow including the maximum 
amount of information in the text to and thus carry out the most important 
tasks of LVV – salvage of many Latvian place names and potentially rich 
information related to them from oblivion and at the same time involvement 
of these toponyms in scientific circulation.

One should also recognize that the users of the dictionary may notice 
inconsequence in usage of some text formation methods. The fact that the 
dictionary combines different layers and fragments of text (the earliest of 
which were created more than half a century ago, and not all of it seemed 
necessary to unify editorially) should be mentioned not as an excuse, but 
as an explanation. Moreover, the place name material is extremely various 
and occasionally is better perceptible when permitting some small incon-
sistency in the structure of describing toponyms (for example, sometimes 
it is purposeful to give immediately two place name variants as entry head 
names because both are confirmed in the basic source of material, as well as 
in additional source(s)). 

As an example – some subentries from the first volume of LVV 
(Paaglis–Piķu-) and more detailed outline of the content:

“Pampja-” pļava Jaunpilī (un – purvs [E II 136, n 1959]) B U V 482.
In written source – collection compiled by A. Bielenstein (abbrevi-

ation B) – there is registered meadow name “Pampja pļava” and swamp 
name “Pampja purvs” in Jaunpils civil parish (these recordings published 
in place name collection of J. Plāķis “Latvijas vietu vārdi un latviešu pavār-
di” (2nd part, 1939), p. 482 (abbreviation U V 482); whereas in the place 
name collection of J. Endzelīns “Latvijas vietu vārdi” (2nd part, 1925), p. 
136 (abbreviation E II 136) only the name of the swamp is mentioned, but 
during the place name expedition in 1959 it was found that at that time 
the swamp with such name did not exist anymore in Jaunpils territory 
(abbreviation n 1959).
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Pabẽrzis z Burtniekos E I 90 (Pabrzi 1974 [1969], “Pabbers” 1638 VAR 
II 562, “Pabehrsche” 1780. g. Vidz. dr. kr. III 197).

In J. Endzelīns’ place name collection “Latvijas vietu vārdi” (1st part, 
1922), p. 90 one can find a homestead name Pabẽrzis in Burtnieki civil par-
ish (abbreviation E I 90); during the field work – place name expeditions 
of the years of 1974 and 1969 – the same homestead name was recorded 
in plural form (pluralia tantum) – Pabrzi, while in ancient documents – 
in 1638 in the materials of Lists of Vidzeme Plow Audit (Vidzemes ark-
lu revīzijas liste) this homestead is recorded as “Pabbers” (abbreviation 
1638 VAR II 562), but in 1780 in the materials of Chronicles of Parishes 
of Vidzeme (“Vidzemes draudžu kronikas”) as “Pabehrsche” (abbreviatian 
1780. g. Vidz. dr. kr. III 197).

Pagalmiņi z Lazdonā E I 17 (1939, Praulienas cp 1970, = Praulienā, “uz 
augstākas vietas – pagalmiņa – puru un mežu vidū” 1971?)

Homestead name of Lazdona civil parish can be found in above men-
tioned collection of J. Endzelīns (E I 17), also the same form was recorded 
during field-work in 1939 and 1970, defining more exactly that according 
to the current administrative territorial division the homestead Pagalmiņi 
is located in the territory of Prauliena village council (Latv. ciema padome, 
abbreviation cp); while the expedition of 1971 recorded such name in 
Prauliena civil parish, supposedly, it is the same toponym and the same 
geographical object (homestead) which in previous sources was located in 
former Lazdona civil parish; during this last expedition some respondent’s 
statement related to an attempt to explain the origin of the place name was 
recorded as well (respondent’s speech peculiarities are preserved in the 
text). 

Pakšni z Ērgļos (// Pakšini) E I 11 (1970, J. Kr., Kaln- un Lejs-pakšni 
†z Jumurdas cp 1977, “Leyes- Pakschen” 1816. g. VA 199. fondā; te arī 
Pakšnu- zrs LME I 482 k [J. Kr., 41,6 ha, Lūn IV 16 k, Pag. apr. 81 k, 
// Pakšinu- zrs // Pakšiņ- // Pakšeņ- zrs “uz Sausnējas ceļa” 1977, 
Pakšķin-zrs skv., = Pakšnu- zrs Jumurdā, pag DR daļā, Avotiņa 1999, 
166 k un Pag. apr. 88 k, Konv. VIII 14578 k, XV 30386 k], Pakšnu- kalns 
1959 [– kalni, samērā lieli, masīvi pauguri, Pakšēnu ez D krastā, Avotiņa 
1999, 79]).

In J. Endzelīns’ place name collection “Latvijas vietu vārdi” (1st part, 
1922, abbreviation E I 11) two variants are given for the homestead name 
in Ērgļi civil parish: Pakšni (non-italic letters, thus less credible form) and 
Pakšini; the expedition in 1970 and local researcher Jānis Krūmiņš (abbre-
viation J.Kr.) confirmed only the form Pakšni; during the expedition of 



Preface

1977 in Jumurda village council area homestead names Kalnpakšni and 
Lejs pakšni were recorded, but with comment that they do not exist any-
more; there is record fixed in 1816 in the Latvian State Archive (Fond No. 
199, abbreviation VA 199) “Leyes- Pakschen”. Here, i. e., in former Ērgļi 
civil parish, also the lake Pakšnu zrs is located – such information can 
be found in “Latvian Small Encyclopaedia” (abbreviation LME) as well as 
in “Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi” (“Watercourse names of Latvian 
SSR” abbreviation Lūn) and in “Pagastu apraksti” (Descriptions of Civil 
Parishes, abbreviation Pag. apr.) (reference k – i. e., corrected form – in 
these cases necessary because the place name in these sources is written in 
non-italic letters and with -ē- instead of --), such name of the lake is also 
confirmed by Jānis Krūmiņš and by expedition of 1977, during this expedi-
tion three parallel lake names or phonetic variants were recorded – Pakšinu 
zrs, Pakšiņzrs, Pakšeņzrs; in the materials collected by students in 
1930-ies this lake name was written down as Pakšķinzrs. In the dictionary 
of place names of Madona region (“Madonas rajons” by R. Avotiņa; abbre-
viation Avotiņa 1999) location of the same lake is pointed in South-West 
part of former Jumurda civil parish; the fact that the lake belongs to Jumurda 
civil parish also is confirmed by the published sources “Pagastu apraksti” 
(abbreviation Pag. apr.) and “Latviešu konversācijas vārdnīca” (abbreviation 
Konv.). During the expedition of 1959 the hill name Pakšnu- kalns was 
recorded; also in the already mentioned R. Avotiņa’s dictionary it has been 
said that more precise name of these hills is Pakšnu- kalni, and that these 
are large, massive hills on the Southern shore of the lake Pakšēnu ezers.
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The components of a subentry and their sequence 
(examples)

Piķeļi z Aizvīķos E II 8 (1955, Piķeļa- mājas U IV 18)

Pikšļi †z Codē (// Pĩžļi; nodega; tur uzcēla skolu, arī nodega) 1967
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Vietvārdu materiāla avoti un literatūra
Sources of the place names included in the 

Dictionary and literature used in the Dictionary

1957 [vai cits gadskaitlis] 1957. gada [vai cita gada] toponīmiskās ekspedīcijas 
materiāli.

1966a, 1966b Divu dažādu 1966. gada [vai cita gada] toponīmisko
[vai cits gadskaitlis] ekspedīciju materiāli.
Abava  Vētra K. Abavas krastos. Tūrisma ceļvedis. Rīga, 1959.
A. Br.  Antons Breidaks, Dr. habil. philol.
Aizpute  Bloks V., Šteinbergs I. Aizpute. Tūrisma ceļvedis pa 

Aizputes rajonu. Rīga, 1960.
ALatg. Acta Latgalica. Serija B: Rokstu krōjumi. 1–5. 

Minhene. 1965–1974.
Ansp.  Anspaks A. Cēsis. Tūrisma ceļvedis pa Cēsīm un to 

apkārtni. Rīga, 1960.
Apc. Kurz.  Apceļosim Kurzemi! Sast. G. Sakss. Rīga, 1960.
Apg.  Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotinojo Lietuvos 

gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. Kaunas, 1925.
Apr.  Gerullis G. Die altpreussischen Ortsnamen, gesammelt 

und sprachlich behandelt von Dr. Georg Gerullis. 
Berlin, Leipzig, 1922.

Aps. J.  Apsīšu Jēkabs. No Lizuma senatnes. Rīga, 1928.
A. St.  Anna Stafecka, Dr. philol.
Atb. kal.  Atbalss kalendars. Rīga, 1889–1898.
Avotiņa 1996  Avotiņa R. Augšdaugavas vietvārdi Daugavpils rajonā. 

Daugavas raksti. III laid. Rīga, 1996, 7–19.
Avotiņa 1999  Avotiņa R. Madonas rajons. Kalni. Upes. Ezeri. Purvi. 

Meži. Ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca. Rīga, 1999.
Avotiņa 2003  Avotiņa R. Sēlpils pagasts. Novadpētnieciska vietvārdu 

vārdnīca. Daba, iedzīvotāji, apdzīvotās vietas, vēsture. 
Rīga, 2003.

Avotiņa 2007   Avotiņa R. Staburaga pagasts. Vietvārdi, ģeogrāfija, 
kultūras mantojums. Rīga, 2007.

B  J. Endzelīna un J. Plāķa izmantotais A. Bīlenšteina 
vietvārdu krājums.

Baldone  Blaus I. Baldone. Tūrisma ceļvedis pa Baldoni un tās 
apkārtni. Rīga, 1962.
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Balode 1985 Balode L. Dažu hipotētisku etnonīmu izplatība Latvijas 
PSR teritorijā (zemgaļi, sudavi, sembi). Baltu valodas 
senāk un tagad. Atb. red. Aina Blinkena. Rīga, 1985, 
99–107.

Balode 2015 Balode L. Criteria for Identifying possible Finnicisms 
in Latvian Toponymy. Uralica Helsingiensia. Contacts 
between the Baltic and Finnic languages. Ed. by Santeri 
Junttila. Helsinki, 2015, 49–73.

Balode, Bušs 2015 Balode L., Bušs O. No Abavas līdz Zilupei. Vietvārdu 
cilmes īsā vārdnīca. Zin. red. Sanda Rapa, Rīga, 2015.

Balodis 1935 Balodis F. Latviešu senās ciltis. Latviešu literatūras 
vēsture. II. Rīga, 1935, 91.

Balvi  Šnepers A. Balvi. Tūrisma ceļvedis pa Balvu apkārtni. 
Rīga, 1961.

Belte RJ Belte P. Rīgas Jūrmalas, Slokas un Ķemeru pilsētas ar 
apkārtni: vēsturisks apskats. Rīgas Jūrmala, 1935.

BGr. Bielenstein A. 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, 
1892.

BHO II Baltisches historisches Ortslexikon. T. II. Lettland 
(Südlivland und Kurland). Köln, Wien, 1990.

BHolzb.  Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte der 
Letten: Ein Beitrag zur Ethnographie, Kulturgeschichte 
und Archeologie der Völker Russlands im Westgebiet. 
T. I. Die Holzbauten der Letten. St. Petersburg, 1907.

Blažiene 2005  Blažiene G. Baltische Ortsnamen in Ostpreussen. 
Stuttgart, 2005.

Boiko 1989 Boiko K. Par Ziemeļkurzemes lībiešu zvejniekciemu 
vietvārdiem. Par lībiešiem. Rīga, 1989, 36–47.

Boiko 1992  Boiko K. Baltijas jūras somu ģeogrāfiskie apelatīvi un to 
relikti Latvijas vietvārdos. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa. Nr. 8, 1992, 24–33.

Breidaks 1973  Брейдак A. Славянские названия рек в Латгалии. 
Baltistica IX (1). Vilnius, 1973, 89–94.

Brežgo 1939 Brežgo B. Latgales zemnieku pretošanās dzimtbūšanai 
krievu laikos. Latvijas Vēstures Instituta Žurnals. 
3. gads. Rīga, 1939, 271–298.

Brīv. Daug.  Tūrisma maršruti I. Brīvā Daugava. Rīga, 1957.
Būga Ksn. Būga K. Kalba ir senovė. I-oji dalis. Kaunas, 1922.
Burtn. ez.  Cukurs R. Burtnieku ezers un tā upes. Rīga, 1930.
Bušs 2003 Bušs O. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes 

pakāpieni. Rīga, 2003.
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Bušs 2016 Bušs O. Sala. Kāda joprojām ne gluži droša etimoloģija. 
Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 20 (1). 
Liepāja, 2016, 101–108. 

Ceļi  Ceļi: rakstu krājums. I–IX laid. Rīga, 1931–1939.
Cesv.  Vītols A. G. F. Müteļa piezīmes par Cesvaines draudzi 

(1762–1804). Rīga, 1934.
Cīņa  Cīņa: laikraksts. Maskava, Valka, Kirova, Rīga, 1904–

1991.
CK Latvijas ceļu karte. Rīga, 1940 (atsauces uz šo karti 

lielākoties pārņemtas no [Zeps]).
CpDz  Vanags K. Ceļvedis pa dzimto zemi. Tūristu ceļojumu 

maršruti Latvijā. I d. Vidzeme un Latgale. Rīga, 1937; 
II d. Kurzeme un Zemgale. Rīga, 1939.

Dagda  Kuciņš J. Dagda. Tūrisma ceļvedis pa Dagdu un tās 
apkārtni. Rīga, 1962.

Daubaras 1990 Даубарас Ф. Прусская гидронимия (диссертация 
на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук), Вильнюс, 1990.

DI Endzelīns J. Darbu izlase. I–IV2. Rīga, 1971–1982.
DLKŽ Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1993.
Dorbe 1968 Dorbe H. Bērnība, es sveicu tevi. Manas agrās mūža 

dienas. Rīga, 1968.
Dorbe 1973 Dorbe H. Pagātnes vējos: romāns divās grāmatās. Rīga, 

1973.
Draviņš 1935 Draviņš K. Stendes vietu vārdi. Ceļi VI, Rīga, 249–

281.
Draviņš 1939 Draviņš K. Vietu vārdu mūžs. Ceļi: rakstu krājums. IX. 

Rīga, 1939, 407–418. 
Druva  Druva: daiļrakstniecības, zinības un mākslas 

mēnešraksts. Rīga, 1912–1914.
Duridanov 1975 Duridanov I. Die Hydronymie des Vardarsystems als 

Geschichtsquelle. Köln, Wien, 1975.
DzB Dzimtenes Balss: laikraksts. Rīga, 1955–1992 (no 1955. 

līdz 1958. gadam Par Atgriešanos Dzimtenē, no 1990. 
līdz 1992. gadam Tēvzemes Avīze).

Dzeive  Dzeive: latgaļu žurnals zynōtnei un literaturai. 
Minhene, 1948–1988.

Dzeņs Dzeņs O. Muna dzeive. I. München, 1972.
DzV  Dzimtenes Vēstnesis: politiska un literāriska avīze. Rīga, 

Pleskava, 1907–1917.
E I  Endzelīns J. Latvijas vietu vārdi. I d.: Vidzemes vārdi. 

Rīga, 1922.
E II   Endzelīns J. Latvijas vietu vārdi. II d.: Kurzemes un 

Latgales vārdi. Rīga, 1925.
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EH  Endzelīns J. un Hauzenberga E. Papildinājumi un 
labojumi K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīcai. 
I–II sēj. Rīga, 1934–1946.

EKNR Eesti kohanimeraamat. Tallinn, 2016.
Endzelīns 1934 Endzelin J. Die  lettländischen Gewässernamen. Zeit-

schrift für slavische Philologie. Bd. 11. Leipzig, 1934, 
112–150.

Eniņš 2008 Eniņš G. 100 dižākie un svētākie. Rīga, 2008.
Enz. C.  Enzeliņš H. Skats Cēsu pilsētas un novada pagātnē. 

Cēsis, 1936.
eVŽ Vietovardžių  žodynas. Internetinis leidimas. 

Sudarytojai: M. Razmukaitė, A. Pupkis. Vilnius, 2007. 
(http://vietovardziai.lki.lt/)

Falk 1976 Falk K.-O. Regester spisania iezior.. roku 1569. Acta 
Baltico-Slavica. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 
t. 10, 1966, 89-179.

FBR  Filologu Biedrības Raksti. I–XX sēj. Rīga, 1921–1940.
Feldm.  Verzeichnis lettländischer Ortsnamen. .. herausgegeben 

von Hans Feldmann. Rīga, 1938.
Fil. mat.  Filoloģijas materiāli: Profesoram J. Endzelīnam sešdes-

mitajā dzimšanas dienā veltīts rakstu krājums. Rīga, 
1933. 

Fs. mat. Folkloras materiāli. Glabājas LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta Folkloras krātuvē.

Gauja Ašmanis K. Gauja. Ar 7 kartēm un 50 illūstrācījām. 
Īstlansinga, 1977.

Goba 1994  Goba Z. Kuldīgas rajons. Dabas objektu nosaukumu 
vārdnīca. Rīga, 1994.

g. r. l.  .. gada revīzijas liste.
G.S. Gints Skutāns, novadpētnieks
Ģeogr.  Vīstucis J. Ģeografija priekš pagastu=skolām. Rīga, 

1873.
Ģeol.  ?
Hauzenberga 1932 Hauzenberga E. Ko vietu vārdi dod latviešu valodas 

fōnētikai? Filologu Biedrības Raksti. XII sēj. Rīga, 
1932, 115–148.

H.B.  Hermanis Bendiks, Dr. philol.
Hist.  Arbeiten des ersten baltischen Historiker-Tages zu Riga 

1908. Rīga, 1909.
IH  Indriķa Livonijas chronika. Rīga, 1936 (un citos izde-

vumos).
ILV Igauņu-latviešu vārdnīca. Atb. red. Valts Ernštreits. 

Rīga, Tallinn, 2015.
IP  Manteuffel G. Inflanty Polskie. Poznań, 1879.
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Janš. Jēkabs Janševskis, rakstnieks.
Jaunsudrabiņš 1959 Jaunsudrabiņš J. Zaļā grāmata. Rīga, 1959.
J.E.  Jānis Endzelīns, akadēmiķis.
J.K.  Jānis Kučers, novadpētnieks.
J. Kr.  Jānis Krūmiņš, novadpētnieks.
Jūrm. Vārds Jūrmalas Vārds: nedēļas laikraksts. Majori, Dubulti, 

Rīga, 1928–1934.
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Vārdnīcā lietoto saīsinājumu paskaidrojumi

× – reizes 
* – ievada rekonstruētu formu
// – paralēlnosaukums, resp., nosaukuma variants
“ ” – iepriekšējam identisks vietvārds rakstu avotā
< – radies no (aiz ūdensteces nosaukuma – iztek no);
 arī – mazāk par, mazāk nekā
> – pārvērties par (aiz ūdensteces nosaukuma – ietek)
> kr. – (ietek) no kreisās puses
> l. – (ietek) no labās puses
= – vienāds ar
† – vairs neeksistējošs
A – austrumi
abs. augst. – absolūtais augstums
a. c. – aprūpes ciems
adj. – adjektīvs
ak. – akuzatīvs
ap – apdzīvota vieta
apm. – apmēram
apr. – apriņķis
apv. – apvidvārds 
arheoloģ. – arheoloģijas
av – avots
bazn. – baznīca
bij. – bijušais
bkr. – baltkrievu
Bkr. – Baltkrievijas 
bot. – botānikā 
c – ciems
ce – ceļš
cp – ciema padome
D – dienvidi
DA – dienvidaustrumi
DAA – dienvidaustrumaustrumi
DDA – dienviddienvidaustrumi  
DDR – dienviddienvidrietumi
demin. – deminutīvs
dial. – dialektā
dī – dīķis
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DR – dienvidrietumi
DRD – dienvidrietumdienvidi 
DRR – dienvidrietumrietumi
dr. – draudze
dsk. – daudzskaitlis
dz – t. s. darba zemnieku saimniecība (pēc 1940. gada zemes   
 reformas)
dzi – dzirnavas
dz. sta – dzelzceļa stacija
ez – ezers
g. – gads
ga – ganības
gr – grava
grā – grāvis
gs. – gadsimts
ģen. – ģenitīvs
ha – hektārs
ide. – indoeiropiešu 
ie – iela
iedz. – iedzīvotāji
ig. – igauņu
Ig. – Igaunijas 
izl. – izloksnē
izr. – izrunā
īpašn. – īpašnieks
jātv. – jātvingu 
jmā – jauna māja
js – jaunsaimniecība 
k – koriģēta citētajā avotā minētā vietvārda forma 
ka – kalns
km – kilometrs
km2 – kvadrātkilometrs
kp – kapi
kr – krogs
kr. – kreisais
kr. – krievu, krieviski
Kr. – Krievijas 
krū – krūmi
L. – Lielais vai -ā, -ie, -ās (komentāros minēto) vietvārdu sastāvā
l. – labais 
la – lauks (tīrums)
l/a – lauksaimniecības artelis (kolhozs)
la. – latviešu
lat. – latīņu 
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latg. – latgaliešu
Latg. – Latgales 
Latv. – Latvijas
lc. – lielciems 
le – leja
lī – līcis
līb. – lībiešu
liet. – lietuviešu
Liet. – Lietuvas
literariz. – literarizēts nosaukums
lok. – lokatīvs
m – metrs
M. – Mazais vai -ā, -ie, -ās (komentāros minēto) vietvārdu sastāvā
mā – māja
mājv. – mājvārds
mc. – mazciems 
me – mežs
mu – muiža
mz – maza zemniekmāja, namelnieka saimniecība
mžs – mežsargmāja
n – vairs nav
neap – neapdzīvota vieta
neapdz. – neapdzīvots 
neof. – neoficiāls
nom. – nominatīvs
nos. – nosaukums
nov. – novads 
Nr. – numurs
od. – v. oder ‘vai’
of. – oficiālais
pag –  pagasts
paka – pakalns, uzkalns
pc – pilsētciemats
pgd – pagasta daļa
pgļ – pagasta iedzīvotāji jeb pagastļaudis
piem. – piemēram
piet. – pieteka
pils. – pilsēta
pka – pilskalns
plat. – platība
pļ – pļava
po. – poļu
pr. – prūšu
p/s – padomju saimniecība (sovhozs)
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pu – purvs
pusmu – pusmuiža
puss – pussala 
pv. – personvārds
R – rietumi
r. – rajons
rel. augst. – relatīvais augstums 
resp. – respektīvi
rev. – revīzija
rev. kom. – revīzijas komisija
r. l. – revīzijas liste
s – sala
s. – somu 
s.v. – lat. sub voce ‘pie vārda’
saimn. – saimnieks 
sā – sādža
sal. – salīdzināt
sc. – skrajciems 
senisl. – senislandiešu 
sē – sēklis 
sic! – lat. sic! ‘tā’
skat. – skatīt
spr. – senprūšu 
sta – stacija
str – strauts
šķū – šķūnis
tag. – tagad, tagadējais
tag. – tagadne
ter. – teritorija
ti – tilts
t. i. – tas ir
tī – tīrelis vai tīrums
t. p. – tas pats
t. s. – tā saucamais
u – upe
u. c. – un citi
u. c. tml. – un citi tamlīdzīgi
u. tml. – un tamlīdzīgi
utt. – un tā tālāk
uzv. – uzvārds
v. – vācu 
vas. c. – vasarnīcu ciems
vc. – vidējciems 
vējdzi – vējdzirnavas



Vārdnīcā lietoto saīsinājumu paskaidrojumi

vjl. – virs jūras līmeņa
vs – viensēta (vai atsevišķa zemniekmāja Latgales ciemā)
vsk. – vienskaitlis
vv – vietvārds
z – sena zemniekmāja (izveidota ne vēlāk par Pirmo pasaules karu)
Z – ziemeļi
ZA – ziemeļaustrumi
ZAA – ziemeļaustrumaustrumi 
ZR – ziemeļrietumi
ZRR – ziemeļrietumrietumi
ZRZ – ziemeļrietumziemeļi 
zv – zvejvieta
ZZA – ziemeļziemeļaustrumi 
žem. – žemaišu 



XLVIII

Abbreviations used for the designation and 
characterization of geographical objects

* – reconstructed form
// – parallel name, i. e., name variant
> kr. – left tributary of the river
> l. – right tributary of the river
† – nonexistent
ap – inhabited place
av – spring, well
bazn. – church
bij. – former
c – village
ce – road
dī – pond
dzi – mill
ez – lake
ga – pasture
gr – glen
grā – ditch
gs. – century
ie – street
izr. – pronunciation
jmā – new house
js – new homestead 
k – corrected place name form 
ka – hill
kp – cemetery
kr – tavern
krū – brushwood
la – field
le – dale, valley
lī – bay
mā – house
me – forest
mu – estate
mžs – forest-guard house
n – not existing anymore
neap – uninhabited place



Abbreviations used for the designation and characterization 
of geographical objects

pag – civil parish
paka – hillock
pc – urban village
pgd – part of civil parish
pgļ – inhabitants of civil parish
piet. – tributary
pils. – town, city
pka – castle mound, hillfort
pļ – meadow
pu – swamp, bog
pusmu – half a manor
puss – peninsula 
s – island
sā – village
sal. – compare
sc. – dispersed village
sē – sandback 
skat. – see
sta – station
str – brook, rivulet
ti – bridge
tī – moorland or field 
u – river
uzv. – surname
vs – farmstead 
vv – place name, toponym
z – old homestead (built before WWI)
zv – fishing place



L

Vietvārdu lokalizācijas norādes ar numuriem 
Latvijas pagastu un izlokšņu kartē

Abavā = Grenčos, Tumē (?)
tag. Abavas pag = Matkulē, Valgalē, Virbos
Ābeļos 356
Ādažos 206
Adulienā 408
Aglonā, Aglonas cp 447
Ainažos 170
Aisterē 36
Aiviekstē 349
Aizkalnē, Aizkalnes cp 446
Aizkrauklē 346
Aizkraukles r. 346 u. c. tuvākie
Aizkujas muižā = Cesvainē
Aizputē 29
Aizputes r. 29 u. c. tuvākie
Aizupē 92
Aizvīķos 57
Aknīstē 368
Allažos 208
Allažu muižā = Allažos, Siguldā
Alojā 174
Alsungā 12
Alsviķos 391
Altenē = Secē
Alūksnē 465
Alūksnes pilsmuižā 465 u. c. tuvākie
Ancē 62
Andrupenē 498
tag. Andzeļu pag = Andrupenē, Ezerniekos, Kaunatā
Annā 467
Anneniekos 135
tag. Apes pag = Jaunlaicenē, Jaunrozē, Karvā
Apriķos 20
Arakstē = Lodē
Ārlavā 65
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tag. Aronas pag = Grostonā, Kārzdabā, Kusā, Lazdonā, 
Lubejā, Oļos, Sarkaņos, Viesienā

Asarē 372
Asītē 49
Asūnē 504
Atašienē 432
tag. Audriņu pag = Dricēnos, Makašēnos, Sakstagalā
Augstkalnē 164
Augstrozē 186
Augšpilī = tagad Krievijas Federācijā
Aulejā 502
Aumeistera muižā = Cirgaļos u. c. tuvākie (?)
Auros 147
Babītē 128
Baižkalnā 295
Baldonē, Baldones cp 225
Baldones r. 225 u. c. tuvākie
tag. Balgales pag = Laucienē, Strazdē, Zentenē
Baltinavā 478
Balvos, Balvu cp 473
Bārbelē 239
Barkavā 425
Bārtā 54
Basos 16
Bātā = Vaiņodē
Bauņos 265
Bauskā 235
Bauskas r. 235 u. c. tuvākie
Bebrenē 442
Bebros 340
Bejā, Bejas cp 466
Beļavā 394
Bēnē 153
Berģes muižā = Ādažos
Bērzaunē 337
Bērzaunes muižā = Bērzaunē
Bērzē 138
Bērzgalē 485
tag. Bērzkalnes pag = Balvos
Bērzmuižā = Bērzē



Vietvārdu lokalizācijas norādes

LII

Bērzpilī 476
Biksēres muižā = Patkulē (?)
Bikstos 107
Biķerniekos 453
Bilskā 378
Bilstiņu muižā = Koknesē
Bīriņos 198
Birzgalē 232
Birzuļos 379
Biržos 362
Blīdenē 106
Blomē 289
Blomes muižā = Vitrupē
tag. Blontu pag = Ciblā, Mērdzenē
Braņķu ciemā = Slokā
Braņķuciema muižā = Slokā
Brantos, tag. Brantu pag = Launkalnē, Smiltenē
Braslavā 257
Brenguļos 274
tag. Briežuciema pag = Baltinavā, Šķilbēnos, Tilžā
Brigos 511
Briņķos = Nīkrācē
Brocēnos = Ciecerē
Bruknā 237
tag. Brunavas pag = Panemunē
Bučauskā = Virānē
Bukaišos 163
Bukmuižā = Ezerniekos
Bukultu muižā = Ādažos
Bunkā 47
Burtniekos, Burtnieku cp 266
Burtnieku muižā = Burtniekos u. c. tuvākajos pag
Carnikavā, Carnikavas muižā = Ādažos
tag. Carnikavas nov. = Ādažos, Mangaļos
tag. Cenu pag = Ozolniekos, Pēterniekos, Tetelē
Ceraukstē 244
Cērē 85
Cērkstē = Milzkalnē 
Cēsīs 292
Cēsu nov., Cēsu r. 292 u. c. tuvākie 



Vietvārdu lokalizācijas norādes

LIII

Cēsu pilsmuižā = 17. gs. Cēsīs, Drabešos, Kārļos, 
Liepā, Vaivē

Cesvainē 416
Cesvaines muižā = Cesvainē, Kraukļos
Ciblā 488
Ciecerē 105
Cīravā 27
Cirgaļos 376
Cirstos = Jumurdā 
Codē 234
tag. Čornajas pag = Kaunatā, Rēznā 
Dagdā 503
Daudzesē 351
Daugavpilī apm. 450
Daugavpils r. 450 u. c. tuvākie
Daugmalē 220
Dauguļos 277
tag. Daukstu pag = Galgauskā, Jaungulbenē, Vecgulbenē
tag. Dāviņu pag = Bruknā, Misā, Stelpē, Vecsaulē
tag. Degoles pag = Irlavā, Lestenē, Praviņos, Smārdē, 

Tumē
tag. Dekšāres pag = Varakļānos
Demenē 460
Dignājā 435
Dikļos 271
Dobelē 136
Dobeles r. 136 u. c. tuvākie
Dolē, Doles muižā 219
Drabešos 306
Dreiliņos 211
Dricēnos 482
Drustos 303
Druvienā 398
tag. Dubnas pag = Kalupē, Līksnā, Višķos
Dubultu r. = Salā (?)
Dunalkā 26
tag. Dunavas pag = Bebrenē, Dignājā, Dvietē, Rubenē
Dundagā 63
Dunikā 60
Duntē, Duntes muižā 189



Vietvārdu lokalizācijas norādes

LIV

Durbē 38
Dūrē 388
Dvietē 443
Dzelzavā 409
Dzērbenē 302
Dzērbenes muižā = Dzērbenē (?)
Dzērvē 28
Dzirās = Zirās
Dzirciemā 86
Džūkstē 133
Ēdolē 9
Elejā 167
Elkšņos 367
Embūtē 51
Engurē 120
Ērgļos 326
Ērģemē 262
Eriņu muižā = Ternejā
Ēvelē 268
Ezerē 114
Ezerniekos 499
tag. Feimaņu pag = Maltā, Ružinā, Silajāņos
Gaigalavā 479
Gaiķos 98
tag. Gailīšu pag = Ceraukstē, Īslīcē
Galēnos 434
Galgauskā 400
Garozā 144
Gārsenē 371
Gatartā 304
Gaujienā 382
Gauros = Krāslavā, daļa tagad Krievijas Federācijā
Gaviezē 44
Glūdā 149
tag. Goliševas pag = Kārsavā, Mērdzenē
Gramzdā 56
Grašos 405
tag. Grāveru pag = Aulejā, Izvaltā, Krāslavā
Grenčos 95
Griķos = Kuldīgā
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LV

Grobiņā 43
Grostonā 418
Grundzālē 380
Gudeniekos 15
Gulbenes r. 401 u. c. tuvākie
tag. Ģibuļu pag = Pastendē, Spārē, Stendē, Rendā, 

Valgalē, Usmā
Hilkensalas muižā = Rīgā, tag. Kundziņsalā
Idū 249
Iecavā 224
tag. Iecavas nov. = Garozā, Iecavā, Misā, Salgalē, Zālītē
Ieriķos = Drabešos
Ikšķilē, Ikšķiles muižā 216
Īlē 145
Ilūkstē = Pilskalnē
Ilzenē 389
Inčukalnā 207
Indrā 510
tag. Indrānu pag = Lubānā, Meirānos
tag. Inešu pag = Jumurdā, Vecpiebalgā
Ipiķos 250
Irlavā 129
Iršos 334
Īslīcē 243
Istrā 497
Īvandē 13
tag. Īves pag = Ārlavā, Dundagā
Izvaltā 505
Jāsmuižā = Aizkalnē
tag. Jaunalūksnes pag = Alūksnē, Bejā, Mārkalnē, Pededzē 
Jaunā muižā ?
tag. Jaunannas pag = Annā, Mālupē
Jaunaucē 116
tag. Jaunbērzes pag = Bērzē, Džūkstē, Sīpelē
Jaunburtniekos 272
Jaungulbenē 410
Jaunlaicenē 385
tag. Jaunlutriņu pag = Lutriņos, Raņķos, Vārmē
Jaunpiebalgā 310
Jaunpiebalgas draudzē = Jaunpiebalgā, Rankā
Jaunpilī 101
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Jaunraunā 294
Jaunrozē 384
tag. Jaunsātu pag = Grenčos, Irlavā, Tumē, Zemītē
Jaunsaulē 246
Jaunsvirlaukā 160
Jaunvālē 282
Jēkabniekos 157
Jēkabpilī starp 367 un 357
Jēkabpils r. 367, 357 u. c. tuvākie
Jelgavā apm. starp 141 un 150
Jelgavas r. 141, 150 u. c. tuvākie
Jērcēnos 269
Jeros 260
tag. Jersikas pag = Līvānos
Jumpravā 344
Jumurdā 327
Jūrkalnē 11
Jūrmalā apm. 127
Kabilē 89
Kacēnos tagad Krievijas Federācijā
Kaldabruņā = Bebrenē
Kalētos 61
tag. Kalkūnes pag = Laucesā
tag. Kalna pag = Biržos, Dignājā, Elkšņos
Kalncempjos 395
Kalnciemā 134
tag. Kalniešu pag = Skaistā, Krāslavā
Kalsnavā 343
Kalupē 445
Kalvenē 41
Kandavā 84
Kapiņos 501
Kaplavā 509
Kārķos 261
Kārļos 298
Kārsavā 481
Karvā 387
Kārzdabā 404
Kastrānē 321
Katlakalnā 214
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Katrīnā = Garozā, dažreiz = Lejasciemā
Katvaros 180
Kauguros 281
Kaunatā 495
Kazdangā 31
tag. Klintaines pag = Odzienā, Pļaviņās
Klosterē 21
Kocēnos 280
Kokmuižā = Kocēnos
Koknesē 347
tag. Kolkas pag = Dundagā
tag. Kombuļu pag = Izvaltā, Krāslavā
tag. Konstantinovas pag = Dagdā, Kapiņos
Kosā 314
Košķeles muižā = Sēļos
Krapē 338
Krāslavā 506
Krāslavas r. 506 u. c. tuvākie
Kraukļos 406
Krimuldā 203
tag. Krimūnu pag = Auros, Šķibē, Dobelē, Zaļeniekos
tag. Krišjāņu pag = Tilžā
Krotē 40
Krustpilī 357
tag. Kubulu pag = Balvos, Vīksnā
Kūdumā 284
tag. Kūku pag = Krustpilī, Vīpē
Kuldīgā 80
Kuldīgas r. 80 u. c. tuvākie
Kurcumā 459
Kurmālē 18
Kurmenē 241
Kursīšos 110
Kusā 412
Ķēčos 313
Ķegumā = Rembatē
Ķeipenē 322
tag. Ķekavas pag = Dolē, Iecavā, Katlakalnā, Olainē
Ķemeres muižā = Ēvelē
Ķemeros = Slokā
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Ķempjos = Līgatnē
tag. Ķepovas pag = Asūnē
Ķieģeļos 278
Ķieģeļu muižā = Ķieģeļos (17. gs. plašākā apkārtnē)
Ķoņos 253
Lādē 188
tag. Laidu pag = Kazdangā, Turlavā, Valtaiķos
Laidzē 74
tag. Lapmežciema pag = Slokā
Lašos 448
Lauberē 330
Laucesā 456
Laucienē 76
tag. Lauderu pag = Istrā, Nirzā
Launkalnē 297
Lāzberģa muižā = Mārkalnē
Lazdonā, Lazdonas cp 419
tag. Lazdukalna pag = Bērzpilī, Rugājos, Tilžā
tag. Lazdulejas pag = Baltinavā, Balvos, Šķilbēnos, Tilžā
Lažā 30
Lēdmanē 223
Lēdurgā 196
tag. Leimaņu pag = Aknīstē, Biržos, Dignājā, Elkšņos 
Lejasciemā 393
Lenčos 286
tag. Lendžu pag = Bērzgalē, Rēznā
Lestenē 132
Lībagos 77
tag. Līdumnieku pag = Brigos, Ciblā
Lielaucē 112
Lielelejā = Elejā
Lieljumpravas muižā = Jumpravā, Lielvārdē
Lielplatonē 166
Lielrendā = Rendā
Lielsalacā = Salacā
Lielstraupē 197
Lielvārdē 227
Lielvircavā 159
Lielzalvē = Zalvē
Liepā 287
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Liepājā apm. 43, 52
Liepkalnē 333
Liepnā 469
Liepupē 187
Liezērē 403
Līgatnē 305
tag. Līgo pag = Jaungulbenē
Līksnā 450
Limbažos 183
Linavā tagad Krievijas Federācijā
Litenē 472
Līvānos 436
Līvbērzē 139
Līvos 299
Lizumā 397
Lodē 252
Lubānā 417
Lubānas muižā = Lubānā, Meirānos
Lubejā 329
tag. Lubes pag = Ārlavā, Lubezerē, Nogalē
Lubezerē 66
Ludzā 487
Ludzas r. 487 u. c. tuvākie
Lugažos 263
Lutriņos 97
tag. Lūznavas pag = Maltā, Rēznā
Ļaudonā 423
Ļaudonas muižā = Ļaudonā, Saikavā, Sāvienā
Madlienā 331
Madonā 414, 419
Madonas r. 414, 419 u. c. tuvākie
Makašēnos 484
tag. Malienas pag = Mālupē
tag. Malnavas pag = Kārsavā
Mālpilī, Mālpils muižā 319
Maltā 494
Mālupē 468
Mangaļos 205
Mangaļsalā = Mangaļos
Mārcienā 422
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Mārkalnē 463
Mārsnēnos 288
Mārupē 213
Matkulē 90
Mazsalacā 248
Mazstraupē 192
Mazzalvē 358
Medņos 430
tag. Medumu pag = Kurcumā
Medzē 34
Mēdzūlā 318
Meirānos 421
Mēmelē 364
Meņģelē 332
Mercendarbē (= Mencendarbē) = Baldonē
Mērdzenē 486
Mērī = Birzuļos
Mērsragā 119
Mētrienā 429
tag. Mežāres pag = Atašienē, Krustpilī, Medņos, 

Mētrienā, Vīpē
Mežmuižā = Augstkalnē
Mežotnē 233
tag. Mežvidu pag = Bērzgalē, Kārsavā, Mērdzenē, Naut-

rēnos 
Milzkalnē 124
Misā 230
Morē 311
Mujānos 279
Mujānu muižā = Mujānos (un apkārtnē?) 
Murmastienē = Barkavā 
tag. Murmastienes pag = Barkavā, Varakļānos
Mūrmuižā = Kauguros
Nabē 191
tag. Nagļu pag = Gaigalavā, Varakļānos
Naudītē 146
Naujenē 452
Naukšēnos 255
Nautrēnos 480
Neretā 365
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Nīcā 53
Nīcgalē 444
Nīgrandē 113
Nīkrācē 50
Nirzā 493
Nītaurē, Nītaures muižā 312
Nogalē 67
tag. Novadnieku pag = Ciecerē, Kursīšos, Sātiņos
Nurmižos = Vildogā
Nurmuižā = Laucienē
Odzienā 341
Odzienas muižā = Mētrienā vai Odzienā
Ogrē 325
Ogres r. 325 u. c. tuvākie
Ogresgalā 221
Olainē 218
Oleru muižā = Jeros
Oļos 413
Omuļos 256
tag. Ošupes pag = Barkavā, Lubānā, Meirānos
tag. Otaņķu pag = Bārtā, Grobiņā, Pērkonē
Ozolainē 490
Ozolmuižā = Ozolainē vai Ozolos
tag. Ozolmuižas pag = Makašēnos, Ozolainē
Ozolniekos 141
Ozolos 270
Pabažos, Pabažu muižā 201
Padurē 10
Pālē 176
Palsmanē 381
Pampāļos 109
Panemunē 245
Pasienē 512
Pasta muižā = Koknesē
Pastendē 73
Patkulē, Patkules muižā 415
Pāvilostā = Sakā
Pededzē 464
Pedelē = Lugažos
tag. Pelču pag = Kurmālē, Kuldīgā
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tag. Pelēču pag = Aizkalnē, Aglonā
Penkulē 154
Pērkonē 52
Pērsē 334
Pēterniekos 142
Piebalgā = Jaunpiebalgā vai Vecpiebalgā
Piedrujā, tag. Piedrujas pag = Indrā
Pildā 492
Pilskalnē 449
Piltenē 7
Piņķos = Babītē
Planīcā 17
Plāņos 276
Plāterē 323
Platonē 158
Pļaviņās 348
Pociemā 181
Popē 2
Praulienā 420
Praviņos 130
Preiļos 439
Preiļu r. 439 u. c. tuvākie
Priekulē 48
Priekuļos 293
Prodē 373
Puikulē 177
Pūrē 87
Purmsātos 55
Purvmalā = Viļakā, daļa tagad Krievijas Federāci-

jā
Pustiņā = Robežniekos
tag. Pušmucovas pag = Mērdzenē
Puzē 64
Ragaciemā = Slokā
Raiskumā 291
Rāmuļos 307
Rankā 396
Raņķos 96
Raudā 454
Raunā, Raunas pilsmuižā 296
Rauzā = Birzuļos
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Rāvā 37
Rembatē, Rembates muižā 222
Remtē 99
Rencēnos 267
Rendā 81
Rēzeknē 484, 490, 491
Rēzeknes apr., Rēzeknes r. 484, 490, 491 u. c. tuvākie
Rēznā 491
tag. Riebiņu pag = Preiļos, Silajāņos
Rīgā starp 127 un 205
Rīgas r. 127, 128, 205, 206 u. c. tuvākie
Ritē 366
Robežniekos 508
tag. Rojas nov. = Ārlavā, Dundagā, Lubezerē, Nogalē, 

Upesgrīvā
Ropažos, Ropažu muižā 209
tag. Ropažu nov. = Ādažos, Ropažos, Sidgundā, Sun-

tažos
Rozēnos 171
Rozulā 193
tag. Rožkalnu pag = Kalupē, Līvānos
tag. Rožupes pag = Līvānos, Preiļos, Rudzētos
Rubā 115
Rubenē = Ķieģeļos 
tag. Rubenes pag = Asarē, Bebrenē, Rubeņos, Slatē
Rubeņos 441
Rucavā 59
Rudbāržos 42
tag. Rudzātu pag = Līvānos, Preiļos, Rudzētos
Rudzētos 437
Rugājos 475
Rūjienā, Rūjienas Lielajā muižā 254
Rūjienas muižā = Rūjienā un apkārtnē (?)
tag. Rumbas pag = Kuldīgā, Vārmē, Zlēkās
Rundālē 242
Rundēnos 496
tag. Rušonas pag = Aglonā, Aizkalnos, Preiļos, Silajāņos
Ružinā 489
Sabilē 83, 90
Saikavā 424
Sakā 19
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Sakstagalā 483
Salā 127
tag. Salas pag parasti = Ābeļos, Biržos, Sēlpilī, Vār-

navā, retāk – Salā
Salacā 173
Salacgrīvā 173, 175
Salas nov. = Ābeļos, Biržos, Sēlpilī, Vārnavā
Salaspilī 215
Saldū 104
Salgalē 228
tag. Salgales pag = Garozā, Salgalē, Tetelē
Salienā 458
tag. Salnavas pag = Baltinavā, Kārsavā, Tilžā
Sarkanmuižā = Ventā
Sarkaņos 414
Sātiņos 103
Saukā 360
Saulkrastos = Bīriņos
tag. Saunas pag = Preiļos, Rudzētos
Sausnējā 335
Sāvienā, Sāvienas muižā 428
Secē 352
Sējā 202
Sēlpilī 355
tag. Sēlpils pag = Ābeļos, Sēlpilī
Sēļos 259
Sēmē 121
Sērenē 350
Sērmūkšos 308
Sesavā 168
Sidgundā 210
Sieksātē 33
Siguldā, Siguldas mācītājmuižā 204
Silajāņos 440
Silenē 461
tag. Sīļukalna pag = Galēnos, Sirnienē
Sinolē 392
Sīpelē 137
Skaistā 507
Skaistkalnē 247



Vietvārdu lokalizācijas norādes

LXV

Skaņkalnē 172
Skrīveros 345
tag. Skrīveru nov. = Aizkrauklē, Krapē, Skrīveros
Skrudalienā 457
Skrundā 102
Skujenē 315
Skultē 194
Slampē 131
Slatē 370
Slokā 126
Smārdē 125
Smiltenē, Smiltenes mācītājmuižā 290
Snēpelē 23
Sniķerē 161
tag. Sokolku pag = Viļānos
Spārē (Spārnē) 71
Spāres muižā = Cēsīs, Drabešos, Kārļos, Priekuļos
Sprēstiņu muižā = Ikšķilē?
tag. Stabulnieku pag = Galēnos, Stirnienē
tag. Staburaga pag = Sēlpilī, Sunākstē
Staicelē = Rozēnos
tag. Staiceles pag = Alojā, Mazsalacā, Rozēnos
Stalbē 283
Stāmerienā 402 
Stelpē 238
Stendē 72
Stienē 190
Stirnienē 433
Stopiņos 212
tag. Stradu pag = Stāmerienā, Vecgulbenē
Straupes draudzē = Lielstraupē, dažreiz arī Mazstraupē
Strazdē 78
Strenčos = Trikātā 
Strenču nov. = Ērģemē, Jērcēnos, Lugažos, Trikātā
Strutelē 100
tag. Stružānu pag = Dricēnos, Gaigalavā, Nautrēnos
Stukmaņu muižā = Pļaviņās
Stūros = Blīdenē
Sunākstē 353
Suntažos 217



Vietvārdu lokalizācijas norādes

LXVI

tag. Susāju pag = Viļakā
Susējā 369
tag. Sutru pag = Preiļos, Vārkavā
tag. Svariņu pag = Ezerniekos, Asūnē
Sventē 455
Svētciemā, Svētciema muižā 175
Svētē 150
Svitenē 169
tag. Šēderes pag = Lašos, Pilskalnē, Raudā, Sventē
Šķaunē 500
tag. Šķēdes pag = Kabilē, Vānē, Vārmē
tag. Šķeltovas pag = Aulejā, Izvaltā
Šķibē 148
Šķilbēnos 474
tag. Tabores pag = Skrudalienā
Tadaiķos 45
Talsos starp 73, 74, 76
Talsu r. 73, 74, 76 u. c. tuvākie
tag. Tārgales pag = Ancē, Dundagā, Vārvē, Ventā
Tāšos 35
Taurenē 309
Taurkalnē 240
Taurupē 324
Ternejā 251
Tērvetē 155
Tetelē 143
Tilžā 477
Tīnūžu muižā, tag. Tīnūžu pag = Ikšķilē
Tirzā 399
Tomē 226
Trapenē 383
Trikātā 275
Trikātas muižā = Trikātā, 17. gs. arī plašākā apkārtnē
Tūjā 182
Tukumā 123, 124
Tukuma r. 123, 124 u. c. tuvākie
Tumē 123
Turaidā 199
Turaidas muižā = Turaidā, 17. gs. arī plašākā apkārtnē
tag. Turku pag = Atašienē, Līvānos



Vietvārdu lokalizācijas norādes

LXVII

Turlavā 22
tag. Ūdrīšu pag = Krāslavā, Izvaltā 
Ugālē 69
Ukros 162
Ulbrokā = Stopiņos
Ulmalē 14
Umurgā 184
Ungurā = Medņos
Ungurmuižā = Medņos
Unguros = Kūdumā (ar atsauci uz V. Zepa Lat-

gales vietvārdu vārdnīcu = Ungurā) 
Upesgrīvā 68
Upmalē tagad Krievijas Federācijā
tag. Upmalas pag = Līvānos, Vārkavā
Usmā 70
Užavā 5
tag. Vaboles pag = Kalupē, Līksnā, Nīcgalē
Vadakstē 117
Vaidavā 285
Vainižos, Vainižu muižā 185
Vaiņodē 58
Vaivē 300
Valdemārpilī = Ārlavā
Valdgalē = Laidzē
tag. Valdgales pag = Ārlavā, Dundagā, Laidzē, Pastendē, 

Puzē
Valgalē 82
Valgundē 140
Valkā, Valkas cp 374
Valkas r. 374 u. c. tuvākie
tag. Valles pag = Taurkalnē, Kurmenē
Valmierā 273
Valmieras pilsmuižā = 17. gs. Kauguros, Kocēnos, Lenčos, 

Liepā, Mūrmuižā, Valmierā, Vaidavā
Valmieras r. 273 u. c. tuvākie
Valtaiķos 32
Vandzenē 75
Vānē 91
Varakļānos 426
tag. Variešu pag = Aiviekstē, Krustpilī, Medņos, Sāvienā
tag. Variņu pag = Palsmanē, Smiltenē



Vietvārdu lokalizācijas norādes

LXVIII

Vārkavā 438
Vārmē 88
Vārnavā 354
Vārvē 3
Vecāķos = Mangaļos
Vecatē 258
Vecaucē 118
Vecbrenguļu muižā = Brenguļos
Vecgulbenē, Vecgulbenes cp 401
Veclaicenē, Veclaicenes cp 386
Vecmokās 122
Vecmuižā = Vecumniekos 
Vecpiebalgā 316
Vecpilī 39
Vecsalacā, Vecsalacas muižā = Salacā
tag. Vecsalienas pag = Salienā
Vecsaulē 236
Vecsvirlaukā 152
Vectilžā = Tilžā
Vecumniekos 231
tag. Vecumu pag = Viļakā
Vējavā 328
Vējzaķsalas muižā = Rīgā
Veļķos 317
Ventā 1
Ventspilī = Ventā
tag. Vērēmu pag = Makašēnos, Bērzgalē, Rēznā
Vērgalē 25
Veselavā 301
Vestienā 336
Vidrižos 195
Vidsmuižā = Galēnos
tag. Viesatu pag = Grenčos, Irlavā, Strutelē
Viesienā 411
Viesītē 361
tag. Viesturu pag = Mežotnē, Jaunsvirlaukā, Sesavā, 

Svitenē 
Vietalvā 342
Vijciemā 375
Vīksnā 470
Vilcē 165



Vietvārdu lokalizācijas norādes

LXIX

Vildogā 200
tag. Vilpulkas pag = Ķoņos, Rūjienā, Ternejā
Vilzēnos 264
Viļakā 471
Viļānos 427
Viļķenē 179
Vīpē 431
Virānē 407
Virbos 83
Vircavā 151
tag. Virešu pag = Dūrē, Gaujienā, Palsmanē, Sinolē
Virgā 46
Viskāļos 339
Višķos 451
tag. Vītiņu pag = Lielaucē, Sniķerē, Vecaucē, Zvārdē
Vitrupē 178
Zālītē 229
Zalvē 359
Zaļeniekos 156
Zaļmuižā = Nautrēnos
Zantē 93
tag. Zaņas pag = Ezerē, Pampāļos
Zasā 363
Zaubē 320
Zebrenē 108
Zeltiņos 390
Zemītē 94
Zentenē 79
Ziemerī, Ziemera cp 462
Ziemupē 24
Zirās 6
tag. Zirņu pag = Lutriņos, Raņķos, Saldū, Sātiņos, 

Skrundā 
Zlēkās 8
Zūrās 4
Zvārdē 111
Zvārtavā 377
Zvirgzdenē 487





LXXI

1 Venta
2 Pope
3 Vārve
4 Zūras
5 Užava
6 Ziras (Dziras)
7 Piltene
8 Zlēkas
9 Ēdole
10 Padure
11 Jūrkalne
12 Alsunga
13 Īvande
14 Ulmale
15 Gudenieki
16 Basi
17 Planīca
18 Kurmāle
19 Saka
20 Apriķi
21 Klostere
22 Turlava
23 Snēpele
24 Ziemupe
25 Vērgale
26 Dunalka
27 Cīrava
28 Dzērve
29 Aizpute
30 Laža
31 Kazdanga
32 Valtaiķi
33 Sieksāte
34 Medze
35 Tāši
36 Aistere
37 Rāva
38 Durbe
39 Vecpils
40 Krote

41 Kalvene
42 Rudbārži
43 Grobiņa
44 Gavieze
45 Tadaiķi
46 Virga
47 Bunka
48 Priekule
49 Asīte
50 Nīkrāce
51 Embūte
52 Pērkone
53 Nīca
54 Bārta
55 Purmsāti
56 Gramzda
57 Aizvīķi
58 Vaiņode
59 Rucava
60 Dunika
61 Kalēti
62 Ance
63 Dundaga
64 Puze
65 Ārlava
66 Lubezere
67 Nogale
68 Upesgrīva
69 Ugāle
70 Usma
71 Spāre (Spārne)
72 Stende
73 Pastende
74 Laidze
75 Vandzene
76 Lauciene
77 Lībagi
78 Strazde
79 Zentene
80 Kuldīga

81 Renda
82 Valgale
83 Virbi
84 Kandava
85 Cēre
86 Dzirciems
87 Pūre
88 Vārme
89 Kabile
90 Matkule
91 Vāne
92 Aizupe
93 Zante
94 Zemīte
95 Grenči
96 Raņķi
97 Lutriņi
98 Gaiķi
99 Remte
100 Strutele
101 Jaunpils
102 Skrunda
103 Sātiņi
104 Saldus
105 Ciecere
106 Blīdene
107 Biksti
108 Zebrene
109 Pampāļi
110 Kursīši
111 Zvārde
112 Lielauce
113 Nīgrande
114 Ezere
115 Ruba
116 Jaunauce
117 Vadakste
118 Vecauce
119 Mērsrags
120 Engure

Izlokšņu rādītājs



Izlokšņu rādītājs

LXXII

121 Sēme
122 Vecmokas
123 Tume
124 Milzkalne
125 Smārde
126 Sloka
127 Sala
128 Babīte
129 Irlava
130 Praviņi
131 Slampe
132 Lestene
133 Džūkste
134 Kalnciems
135 Annenieki
136 Dobele
137 Sīpele
138 Bērze
139 Līvbērze
140 Valgunde
141 Ozolnieki
142 Pēternieki
143 Tetele
144 Garoza
145 Īle
146 Naudīte
147 Auri
148 Šķibe
149 Glūda
150 Svēte
151 Vircava
152 Vecsvirlauka
153 Bēne
154 Penkule
155 Tērvete
156 Zaļenieki
157 Jēkabnieki
158 Platone
159 Lielvircava
160 Jaunsvirlauka
161 Sniķere
162 Ukri
163 Bukaiši
164 Augstkalne

165 Vilce
166 Lielplatone
167 Eleja
168 Sesava
169 Svitene
170 Ainaži
171 Rozēni
172 Skaņkalne
173 Salaca
174 Aloja
175 Svētciems
176 Pāle
177 Puikule
178 Vitrupe
179 Viļķene
180 Katvari
181 Pociems
182 Tūja
183 Limbaži
184 Umurga
185 Vainiži
186 Augstroze
187 Liepupe
188 Lāde
189 Dunte
190 Stiene
191 Nabe
192 Mazstraupe
193 Rozula
194 Skulte
195 Vidriži
196 Lēdurga
197 Lielstraupe
198 Bīriņi
199 Turaida
200 Vildoga
201 Pabaži
202 Sēja
203 Krimulda
204 Sigulda
205 Mangaļi
206 Ādaži
207 Inčukalns
208 Allaži

209 Ropaži
210 Sidgunda
211 Dreiliņi
212 Stopiņi
213 Mārupe
214 Katlakalns
215 Salaspils
216 Ikšķile
217 Suntaži
218 Olaine
219 Dole
220 Daugmale
221 Ogresgals
222 Rembate
223 Lēdmane
224 Iecava
225 Baldone
226 Tome
227 Lielvārde
228 Salgale
229 Zālīte
230 Misa
231 Vecumnieki
232 Birzgale
233 Mežotne
234 Code
235 Bauska
236 Vecsaule
237 Brukna
238 Stelpe
239 Bārbele
240 Taurkalne
241 Kurmene
242 Rundāle
243 Īslīce
244 Ceraukste
245 Panemune
246 Jaunsaule
247 Skaistkalne
248 Mazsalaca
249 Idus
250 Ipiķi
251 Terneja
252 Lode



Izlokšņu rādītājs

LXXIII

253 Ķoņi
254 Rūjiena
255 Naukšēni
256 Omuļi
257 Braslava
258 Vecate
259 Sēļi
260 Jeri (Ģeri)
261 Kārķi
262 Ērģeme
263 Lugaži
264 Vilzēni
265 Bauņi
266 Burtnieki
267 Rencēni
268 Ēvele
269 Jērcēni
270 Ozoli
271 Dikļi
272 Jaunburtnieki
273 Valmiera
274 Brenguļi
275 Trikāta
276 Plāņi
277 Dauguļi
278 Ķieģeļi
279 Mujāni
280 Kocēni
281 Kauguri
282 Jaunvāle
283 Stalbe
284 Kūdums
285 Vaidava
286 Lenči
287 Liepa
288 Mārsnēni
289 Blome
290 Smiltene
291 Raiskums
292 Cēsis
293 Priekuļi
294 Jaunrauna
295 Baižkalns
296 Rauna

297 Launkalne
298 Kārļi
299 Līvi
300 Vaive
301 Veselava
302 Dzērbene
303 Drusti
304 Gatarta
305 Līgatne
306 Drabeši
307 Rāmuļi
308 Sērmūkši
309 Taurene
310 Jaunpiebalga
311 More
312 Nītaure
313 Ķēči
314 Kosa
315 Skujene
316 Vecpiebalga
317 Veļķi
318 Mēdzūla
319 Mālpils
320 Zaube
321 Kastrāne
322 Ķeipene
323 Plātere
324 Taurupe
325 Ogre
326 Ērgļi
327 Jumurda
328 Vējava
329 Lubeja
330 Laubere
331 Madliena
332 Meņģele
333 Liepkalne
334 Irši
335 Sausnēja
336 Vestiena
337 Bērzaune
338 Krape
339 Viskāļi
340 Bebri

341 Odziena
342 Vietalva
343 Kalsnava
344 Jumprava
345 Skrīveri
346 Aizkraukle
347 Koknese
348 Pļaviņas
349 Aiviekste
350 Sērene
351 Daudzese
352 Sece
353 Sunākste
354 Vārnava
355 Sēlpils
356 Ābeļi
357 Krustpils
358 Mazzalve
359 Zalve
360 Sauka
361 Viesīte
362 Birži
363 Zasa
364 Mēmele
365 Nereta
366 Rite
367 Elkšņi
368 Aknīste
369 Susēja
370 Slate
371 Gārsene
372 Asare
373 Prode
374 Valka
375 Vijciems
376 Cirgaļi
377 Zvārtava
378 Bilska
379 Birzuļi
380 Grundzāle
381 Palsmane
382 Gaujiena
383 Trapene
384 Jaunroze



385 Jaunlaicene
386 Veclaicene
387 Karva
388 Dūre
389 Ilzene
390 Zeltiņi
391 Alsviķi
392 Sinole
393 Lejasciems
394 Beļava
395 Kalncempji
396 Ranka
397 Lizums
398 Druviena
399 Tirza
400 Galgauska
401 Vecgulbene
402 Stāmeriena
403 Liezēre
404 Kārzdaba
405 Graši
406 Kraukļi
407 Virāne
408 Aduliena
409 Dzelzava
410 Jaungulbene
411 Viesiena
412 Kusa
413 Oļi
414 Sarkaņi
415 Patkule
416 Cesvaine
417 Lubāna
418 Grostona
419 Lazdona
420 Prauliena
421 Meirāni
422 Mārciena
423 Ļaudona
424 Saikava
425 Barkava
426 Varakļāni
427 Viļāni
428 Sāviena

429 Mētriena
430 Medņi
431 Vīpe
432 Atašiene
433 Stirniene
434 Galēni
435 Dignāja
436 Līvāni
437 Rudzēti
438 Vārkava
439 Preiļi
440 Silajāņi
441 Rubeņi
442 Bebrene 
443 Dviete
444 Nīcgale
445 Kalupe
446 Aizkalne
447 Aglona
448 Laši
449 Pilskalne
450 Līksna
451 Višķi
452 Naujene 
453 Biķernieki
454 Rauda
455 Svente
456 Laucesa
457 Skrudaliena
458 Saliena
459 Kurcums
460 Demene
461 Silene
462 Ziemeris
463 Mārkalne
464 Pededze
465 Alūksne
466 Beja
467 Anna
468 Mālupe
469 Liepna
470 Vīksna
471 Viļaka
472 Litene

473 Balvi
474 Šķilbēni
475 Rugāji
476 Bērzpils
477 Tilža
478 Baltinava
479 Gaigalava
480 Nautrēni
481 Kārsava
482 Dricēni
483 Sakstagals
484 Makašēni
485 Bērzgale
486 Mērdzene 
487 Zvirgzdene 
488 Cibla
489 Ružina
490 Ozolaine
491 Rēzna
492 Pilda
493 Nirza
494 Malta
495 Kaunata
496 Rundēni
497 Istra
498 Andrupene 
499 Ezernieki
500 Šķaune
501 Kapiņi
502 Auleja
503 Dagda
504 Asūne
505 Izvalta
506 Krāslava
507 Skaista
508 Robežnieki
509 Kaplava
510 Indra
511 Brigi
512 Pasiene

Izlokšņu rādītājs



LXXV

Intonāciju sistēma latviešu valodas izloksnēs 
Apzīmējumi un paskaidrojumi

~ – stieptā intonācija 
^ – lauztā intonācija
\ – krītošā intonācija
/ – kāpjošā intonācija
2 – intonāciju sakritums
~, \, ^ – trīs intonācijas: stieptā, krītošā un lauztā
~, ^2 – saglabājusies stieptā intonācija; sakritusi lauztā un krītošā in-

tonācija
\2, ^ – sakritusi stieptā un krītošā intonācija; saglabājusies lauztā in-

tonācija
\2, /  – sakritusi stieptā un krītošā intonācija; saglabājusies kāpjošā in-

tonācija
\2 (~), ^ (/) – sakritusi stieptā un krītošā intonācija (dažos gadījumos sastopa-

ma arī stieptā intonācija); saglabājusies lauztā intonācija (dažos 
gadījumos sastopama arī kāpjošā intonācija)

\2 (~), ^ – sakritusi stieptā un krītošā intonācija (dažos gadījumos sastopa-
ma arī stieptā intonācija); saglabājusies lauztā intonācija

Ja vienā izloksnē tiek lietotas divas dažādas intonāciju sistēmas, to 
apzīmējumi atdalīti ar semikolu.

Ja izloksnē vēl 20. gadsimta 20.–30. gados šķirtas trīs intonācijas, šis 
lietojums sniegts iekavās aiz mūsdienās lietotās intonāciju sistēmas apzīmē-
jumiem.

Intonācijas nav norādītas, ja bijušajā pagastā vairs nav latviešu 
pamatiedzīvotāju.

Ābeļi 356 \2, /
Ādaži 206 ~, ^2

Aduliena 408 \2, /
Aglona 447 \2, ^
Ainaži 170 ~, ^2

Aistere 36 ~, ^2

Aiviekste 349 \2, /
Aizkalne 446 \2, ^

Aizkraukle 346 \2, /
Aizpute 29 ~, ^2

Aizupe 92 ~, ^2

Aizvīķi 57 ~, ^2

Aknīste 368 \2, /
Allaži 208 ~, ^2

Aloja 174 ~, ^2

Alsunga 12 ~, ^2



Intonāciju sistēma
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Alsviķi 391 \2, ^
Alūksne 465 \2, ^
Ance 62 ~, ^2

Andrupene 498 \2, ^
Anna 467 \2, ^
Annenieki 135 ~, ^2

Apriķi 20 ~, ^2

Ārlava 65 ~, ^2

Asare 372 \2, /
Asīte 49 ~, ^2

Asūne 504 \2, ^
Atašiene 432 \2, /; \2, ^
Augstkalne 164 ~, ^2

Augstroze 186 ~, ^2

Auleja 502 \2, ^
Auri 147 ~, ^2

Babīte 128 ~, ^2

Baižkalns 295 ~, \, ^
Baldone 225 \2 (~), ^ (/)
Baltinava 478 \2, ^
Balvi 473 \2, ^
Bārbele 239 \2 (~), ^ (/)
Barkava 425 \2, ^
Bārta 54 ~, ^2

Basi 16 ~, ^2

Bauņi 265 ~, ^2; ~, \, ^
Bauska 235 ~, ^2

Bebrene 442 \2, /
Bebri 340 \2, /
Beja 466 \2, ^
Beļava 394 \2, ^
Bēne 153 ~, ^2 (~, \, ^)
Bērzaune 337 \2, /
Bērze 138 ~, ^2

Bērzgale 485 \2, ^
Bērzpils 476 \2, ^
Biksti 107 ~, ^2

Biķernieki 453 
Bilska 378 ~, \, ^
Bīriņi 198 ~, ^2

Birzgale 232 \2, ^
Birzuļi 379 ~, \, ^
Birži 362 \2, /
Blīdene 106 ~, \, ^

Blome 289 ~, \, ^
Braslava 257 ~, ^2

Brenguļi 274 ~, \, ^
Brigi 511 \2, ^
Brukna 237 \2 (~), ^ (/)
Bukaiši 163 ~, ^2

Bunka 47 ~, ^2

Burtnieki 266 ~, \, ^
Ceraukste 244 ~, ^2

Cēre 85 ~, ^2

Cēsis 292 ~, \, ^
Cesvaine 416 \2, /
Cibla 488 \2, ^
Ciecere 105 ~, ^2 (~, \, ^)
Cīrava 27 ~, ^2

Cirgaļi 376 ~, \, ^
Code 234 ~, ^2

Dagda 503 \2, ^
Daudzese 351 \2, /
Daugmale 220 ~, ^2

Dauguļi 277 ~, ^2 (~, \, ^)
Demene 460 \2, /
Dignāja 435 \2, /
Dikļi 271 ~, ^2

Dobele 136 ~, ^2

Dole 219 ~, ^2

Drabeši 306 ~, \, ^
Dreiliņi 211 ~, ^2

Dricēni 482 \2, ^
Drusti 303 ~, \, ^
Druviena 398 \2, /
Dunalka 26 ~, ^2

Dundaga 63 ~, ^2

Dunika 60 ~, ^2

Dunte 189 ~, ^2

Durbe 38 ~, ^2

Dūre 388 \2, ^
Dviete 443 \2, /
Dzelzava 409 \2, /
Dzērbene 302 ~, \, ^
Dzērve 28 ~, ^2

Dzirciems 86 ~, ^2

Džūkste 133 ~, ^2

Ēdole 9 ~, ^2



Intonāciju sistēma

LXXVII

Eleja 167 ~, ^2

Elkšņi 367 \2, /
Embūte 51 ~, ^2

Engure 120 ~, ^2

Ērgļi 326 \2, /
Ērģeme 262 ~, \, ^
Ēvele 268 ~, \, ^
Ezere 114 ~, ^2

Ezernieki 499 \2, ^
Gaigalava 479 \2, ^
Gaiķi 98 ~, ^2 (~, \, ^)
Galēni 434 \2, ^
Galgauska 400 \2, ^
Garoza 144 ~, ^2

Gārsene 371 \2, /
Gatarta 304 ~, \, ^
Gaujiena 382 \2 (~), ^
Gavieze 44 ~, ^2

Glūda 149 ~, ^2

Gramzda 56 ~, ^2

Graši 405 \2, /
Grenči 95 ~, ^2

Grobiņa 43 ~, ^2

Grostona 418 \2, /
Grundzāle 380 ~, \, ^
Gudenieki 15 ~, ^2

Idus 249 ~, ^2

Iecava 224 ~, ^2

Ikšķile 216 \2 (~), ^
Īle 145 ~, ^2 (~, \, ^)
Ilzene 389 \2, ^
Inčukalns 207 ~, ^2

Indra 510 
Ipiķi 250 ~, ^2

Irlava 129 ~, ^2

Irši 334 \2, /
Īslīce 243 ~, ^2

Istra 497 \2, ^
Īvande 13 ~, ^2

Izvalta 505 \2, ^
Jaunauce 116 ~, ^2

Jaunburtnieki 272 ~, \, ^
Jaungulbene 410 \2, ^
Jaunlaicene 385 \2, ^

Jaunpiebalga 310 ~, \, ^
Jaunpils 101 ~, \, ^
Jaunrauna 294 ~, \, ^
Jaunroze 384 \2, ^
Jaunsaule 246 \2 (~), ^
Jaunsvirlauka 160 ~, ^2

Jaunvāle 282 ~, \, ^
Jēkabnieki 157 ~, ^2

Jērcēni 269 ~, \, ^
Jeri 260 ~, ^2

Jumprava 344 \2, ^
Jumurda 327 \2, /
Jūrkalne 11 ~, ^2

Kabile 89 ~, ^2

Kalēti 61 ~, ^2

Kalncempji 395 \2, ^
Kalnciems 134 ~, ^2

Kalsnava 343 \2, /
Kalupe 445 \2, ^
Kalvene 41 ~, ^2

Kandava 84 ~, ^2

Kapiņi 501 \2, ^
Kaplava 509 \2, /
Kārķi 261 ~, \, ^
Kārļi 298 ~, \, ^
Kārsava 481 \2, ^
Karva 387 \2, ^
Kārzdaba 404 \2, /
Kastrāne 321 \2 (~), ^ (/)
Katlakalns 214 ~, ^2

Katvari 180 ~, ^2

Kauguri 281 ~, \, ^
Kaunata 495 \2, ^
Kazdanga 31 ~, ^2

Klostere 21 ~, ^2

Kocēni 280 ~, \, ^
Koknese 347 \2, /
Kosa 314 ~, \, ^
Krape 338 \2 (~), ^ (/)
Krāslava 506 \2, ^
Kraukļi 406 \2, /
Krimulda 203 ~, ^2

Krote 40 ~, ^2

Krustpils 357 \2, /
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Kūdums 284 ~, ^2

Kuldīga 80 ~, ^2

Kurcums 459 \2, /
Kurmāle 18 ~, ^2

Kurmene 241 \2, ^
Kursīši 110 ~, ^2

Kusa 412 \2, /
Ķēči 313 ~, \, ^
Ķeipene 322 \2, ^
Ķieģeļi 278 ~, ^2 (~, \, ^)
Ķoņi 253 ~, ^2

Lāde 188 ~, ^2

Laidze 74 ~, ^2

Laši 448 \2, /
Laubere 330 \2 (~), ^ (/)
Laucesa 456 
Lauciene 76 ~, ^2

Launkalne 297 ~, \, ^
Lazdona 419 \2, /
Laža 30 ~, ^2

Lēdmane 223 \2 (~), ̂  (~, \, ̂ )
Lēdurga 196 ~, ^2

Lejasciems 393 \2, ^
Lenči 286 ~, ^2

Lestene 132 ~, ^2

Lībagi 77 ~, ^2

Lielauce 112 ~, ^2

Lielplatone 166 ~, ^2

Lielstraupe 197 ~, ^2

Lielvārde 227 \2, ^
Lielvircava 159 ~, ^2

Liepa 287 ~, \, ^
Liepkalne 333 \2, /
Liepna 469 \2, ^
Liepupe 187 ~, ^2

Liezēre 403 \2, /
Līgatne 305 ~, ^2 (~, \, ^)
Līksna 450 \2, ^
Limbaži 183 ~, ^2

Litene 472 \2, ^
Līvāni 436 \2, /; \2, ^
Līvbērze 139 ~, ^2

Līvi 299 ~, \, ^
Lizums 397 \2, ^

Lode 252 ~, ^2

Lubāna 417 \2, /; \2, ^
Lubeja 329 \2, /
Lubezere 66 ~, ^2

Lugaži 263 ~, \, ^
Lutriņi 97 ~, ^2 (~, \, ^)
Ļaudona 423 \2, /
Madliena 331 \2, ^
Makašēni 484 \2, ^
Mālpils 319 ~, ^2

Malta 494 \2, ^
Mālupe 468 \2, ^
Mangaļi 205 ~, ^2

Mārciena 422 \2, /
Mārkalne 463 \2, ^
Mārsnēni 288 ~, \, ^
Mārupe 213 ~, ^2

Matkule 90 ~, ^2

Mazsalaca 248 ~, ^2 (~, \, ^)
Mazstraupe 192 ~, ^2

Mazzalve 358 \2, ^
Medņi 430 \2, /
Medze 34 ~, ^2

Mēdzūla 318 \2, /
Meirāni 421 \2, /
Mēmele 364 \2, /
Meņģele 332 \2, /
Mērdzene 486 \2, ^
Mērsrags 119 ~, ^2

Mētriena 429 \2, /
Mežotne 233 ~, ^2

Milzkalne 124 ~, ^2

Misa 230 ~, ^2

More 311 ~, ^2 (~, \, ^)
Mujāni 279 ~, \, ^
Nabe 191 ~, ^2

Naudīte 146 ~, ^2 (~, \, ^)
Naujene 452 \2, ^
Naukšēni 255 ~, ^2

Nautrēni 480 \2, ^
Nereta 365 \2, /
Nīca 53 ~, ^2

Nīcgale 444 \2, ^
Nīgrande 113 ~, ^2
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Nīkrāce 50 ~, ^2

Nirza 493 \2, ^
Nītaure 312 ~, ^2

Nogale 67 ~, ^2

Odziena 341 \2, /
Ogre 325 \2, /
Ogresgals 221 \2 (~), ^
Olaine 218 ~, ^2

Oļi 413 \2, /
Omuļi 256 ~, \, ^
Ozolaine 490 \2, ^
Ozoli 270 ~, ^2 (~, \, ^)
Ozolnieki 141 ~, ^2

Pabaži 201 ~, ^2

Padure 10 ~, ^2

Pāle 176 ~, ^2

Palsmane 381 ~, \, ^
Pampāļi 109 ~, ^2

Panemune 245 \2 (~), ^ (/)
Pasiene 512 
Pastende 73 ~, ^2

Patkule 415 \2, /
Pededze 464 \2, ^
Penkule 154 ~, ^2

Pērkone 52 ~, ^2

Pērse 334
Pēternieki 142 ~, ^2

Pilda 492 \2, ^
Pilskalne 449 \2, /
Piltene 7 ~, ^2

Planīca 17 ~, ^2

Plāņi 276 ~, \, ^
Plātere 323 \2, ^
Platone 158 ~, ^2

Pļaviņas 348 \2, /
Pociems 181 ~, ^2

Pope 2 ~, ^2

Prauliena 420 \2, /
Praviņi 130 ~, ^2

Preiļi 439 \2, ^
Priekule 48 ~, ^2

Priekuļi 293 ~, \, ^
Prode 373 \2, /
Puikule 177 ~, ^2

Pūre 87 ~, ^2

Purmsāti 55 ~, ^2

Puze 64 ~, ^2

Raiskums 291 ~, ^2

Rāmuļi 307 ~, \, ^
Ranka 396 ~, \, ^
Raņķi 96 ~, ^2

Rauda 454 \2, /
Rauna 296 ~, \, ^
Rāva 37 ~, ^2

Rembate 222 \2 (~), ^
Remte 99 ~, ^2 (~, \, ^)
Rencēni 267 ~, \, ^
Renda 81 ~, ^2

Rēzna 491 \2, ^
Rite 366 \2, /
Robežnieki 508 
Ropaži 209 ~, ^2

Rozēni 171 ~, ^2

Rozula 193 ~, ^2

Ruba 115 ~, ^2

Rubeņi 441 \2, /
Rucava 59 ~, ^2

Rudbārži 42 ~, ^2

Rudzēti 437 \2, ^
Rugāji 475 \2, ^
Rūjiena 254 ~, ^2

Rundāle 242 ~, ^2

Rundēni 496 \2, ^
Ružina 489 \2, ^
Saikava 424 \2, /
Saka 19 ~, ^2

Sakstagals 483 \2, ^
Sala 127 ~, ^2

Salaca 173 ~, ^2

Salaspils 215 ~, ^2

Saldus 104 ~, ^2 (~, \, ^)
Salgale 228 ~, ^2

Saliena 458 
Sarkaņi 414 \2, /
Sātiņi 103 ~, ^2

Sauka 360 \2, /
Sausnēja 335 \2, /
Sāviena 428 \2, /
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Sece 352 \2, /
Sēja 202 ~, ^2

Sēlpils 355 \2, /
Sēļi 259 ~, ^2

Sēme 121 ~, ^2

Sērene 350 \2, /
Sērmūkši 308 ~, \, ^
Sesava 168 ~, ^2

Sidgunda 210 ~, ^2

Sieksāte 33 ~, ^2

Sigulda 204 ~, ^2

Silajāņi 440 \2, ^
Silene 461 
Sinole 392 \2, ^
Sīpele 137 ~, ^2

Skaista 507 \2, ^
Skaistkalne 247 \2 (~), ^ (/)
Skaņkalne 172 ~, ^2 (~, \, ^)
Skrīveri 345 \2, ^
Skrudaliena 457 
Skrunda 102 ~, ^2

Skujene 315 ~, \, ^
Skulte 194 ~, ^2

Slampe 131 ~, ^2

Slate 370 \2, /
Sloka 126 ~, ^2

Smārde 125 ~, ^2

Smiltene 290 ~, \, ^
Snēpele 23 ~, ^2

Sniķere 161 ~, ^2

Spāre 71 ~, ^2

(Spārne)  
Stalbe 283 ~, ^2

Stāmeriena 402 \2, ^
Stelpe 238 \2, ^
Stende 72 ~, ^2

Stiene 190 ~, ^2

Stirniene 433 \2, ^
Stopiņi 212 ~, ^2

Strazde 78 ~, ^2

Strutele 100 ~, ^2

Sunākste 353 \2, /
Suntaži 217 \2 (~), ^
Susēja 369 \2, /

Svente 455 
Svētciems 175 ~, ^2

Svēte 150 ~, ^2

Svitene 169 ~, ^2

Šķaune 500 \2, ^
Šķibe 148 ~, ^2

Šķilbēni 474 \2, ^
Tadaiķi 45 ~, ^2

Tāši 35 ~, ^2

Taurene 309 ~, \, ^
Taurkalne 240 \2, ^
Taurupe 324 \2, ^
Terneja 251 ~, ^2

Tērvete 155 ~, ^2

Tetele 143 ~, ^2

Tilža 477 \2, ^
Tirza 399 \2, /
Tome 226 \2 (~), ^
Trapene 383 \2, ^
Trikāta 275 ~, \, ^
Tūja 182 ~, ^2

Tume 123 ~, ^2

Turaida 199 ~, ^2

Turlava 22 ~, ^2

Ugāle 69 ~, ^2

Ukri 162 ~, ^2

Ulmale 14 ~, ^2

Umurga 184 ~, ^2

Upesgrīva 68 ~, ^2

Usma 70 ~, ^2

Užava 5 ~, ^2

Vadakste 117 ~, ^2

Vaidava 285 ~, \, ^
Vainiži 185 ~, ^2

Vaiņode 58 ~, ^2

Vaive 300 ~, \, ^
Valgale 82 ~, ^2

Valgunde 140 ~, ^2

Valka 374 ~, \, ^
Valmiera 273 ~, \, ^
Valtaiķi 32 ~, ^2

Vandzene 75 ~, ^2

Vāne 91 ~, ^2

Varakļāni 426 \2, ^
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Vārkava 438 \2, ^
Vārme 88 ~, ^2

Vārnava 354 \2, /
Vārve 3 ~, ^2

Vecate 258 ~, ^2 (~, \, ^)
Vecauce 118 ~, ^2

Vecgulbene 401 \2, ^
Veclaicene 386 \2, ^
Vecmokas 122 ~, ^2

Vecpiebalga 316 ~, \, ^
Vecpils 39 ~, ^2

Vecsaule 236 ~, ^2

Vecsvirlauka 152 ~, ^2

Vecumnieki 231 \2 (~), ^
Vējava 328 \2, /
Veļķi 317 ~, \, ^
Venta 1 ~, ^2 
Vērgale 25 ~, ^2

Veselava 301 ~, \, ^
Vestiena 336 \2, /
Vidriži 195 ~, ^2

Viesiena 411 \2, /
Viesīte 361 \2, /
Vietalva 342 \2, /
Vijciems 375 ~, \, ^
Vīksna 470 \2, ^
Vilce 165 ~, ^2

Vildoga 200 ~, ^2

Vilzēni 264 ~, ^2

Viļaka 471 \2, ^
Viļāni 427 \2, ^
Viļķene 179 ~, ^2

Vīpe 431 \2, /
Virāne 407 \2, /
Virbi 83 ~, ^2

Vircava 151 ~, ^2

Virga 46 ~, ^2

Viskāļi 339 \2, /
Višķi 451 \2, ^
Vitrupe 178 ~, ^2

Zālīte 229 ~, ^2

Zalve 359 \2, /
Zaļenieki 156 ~, ^2

Zante 93 ~, ^2

Zasa 363 \2, /
Zaube 320 ~, \, ^
Zebrene 108 ~, ^2

Zeltiņi 390 \2, ^
Zemīte 94 ~, ^2

Zentene 79 ~, ^2

Ziemeris 462 \2, ^
Ziemupe 24 ~, ^2

Ziras 6 ~, ^2

Zlēkas 8 ~, ^2

Zūras 4 ~, ^2

Zvārde 111 ~, ^2

Zvārtava 377 ~, \, ^
Zvirgzdene 487 \2, ^


