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Priekšvārds

Ceļu pie lasītājiem sāk jau ceturtais rakstu krājums Onomastica 
Lettica, kurā iekļautie raksti veltīti gan onomastikas teorētiskajiem 
jautājumiem, gan valodas politikas jautājumiem, gan vēsturiskajai 
onomastikai.

Čehu onomasta, ICOS (The International Council of Onomas-
tic Sciences) prezidenta Milana Harvalīka rakstā “Par onomastikas 
terminoloģijas attīstību mūsdienās un Starptautiskās onomastikas 
zinātņu padomes (ICOS) Terminoloģijas grupas darbu” uzskaitītas 
onomastikas terminoloģijas problēmas un to cēloņi. Raksta pamatā ir 
ICOS Terminoloģijas grupas vērojumi un ieteikumi kopš 2004. gada, 
kad šī grupa sāka savu darbību. Kā vienu no būtiskākajiem onomas-
tikas terminoloģijas lietojuma problēmu cēloņiem M. Harvalīks min 
uzskatu atšķirību priekšstatos par īpašvārdu kategoriju, kas apgrūtina 
gan dažādu valodu īpašvārdu salīdzinošos pētījumus, gan onomasti-
kas teorijas tālāku attīstību.

Par klasisku piemēru var uzskatīt terminu etnonīmi, jo onomas-
tiem joprojām nav vienota priekšstata par to, vai etnonīmi ir onī-
mi vai nav. Kā norādīts baltkrievu onomastes Jūlijas Gurskas rak-
sta Трансонимизация в древней онимии (восточнобалтийские 
этнонимы) nosaukumā, viņa atzīst eponīmus par onīmiem un to 
pamato ar ļoti plašu baltu un slāvu materiālu.

Vēl plašāku etnonīmu un ar tiem saistīto teoriju izklāstu sniedz 
Rēzeknes Augstskolas pārstāve Antra Kļavinska rakstā “Etnonīmis-
kās leksikas variantums latgaliešu folkloras tekstos”. Viņa, balstoties 
uz plašu Latgales folkloras materiālu un onīmu analīzes teorētiska-
jiem principiem, analizē etnonīmus, norādot uz variantu daudzveidī-
bu, savs-svešs opozīciju un etnonīmu semantisko mainīgumu laika 
ritumā un cilvēku uztverē.

Sanda Rapa rakstā “Latviešu ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdu 
cilme” analizē plašu savākto nomenklatūras vārdu klāstu no cilmes 
viedokļa, izšķirot mantotās leksēmas, ģermāniskas, slāviskas, som-
ugriskas cilmes nomenklatūras vārdus, kā arī secinot, ka mantotās 
cilmes vārdi veido ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdu kodolu, bet 
aizguvumi tiek izmantoti samērā reti un sporādiski.



Vairāki krājuma Onomastica Lettica raksti ir veltīti vienas lek-
sēmas vai vienas vārdsaknes analīzei. Antas Trumpas raksts “Vēlreiz 
par vietvārdiem ar sāt-” veltīts šīs saknes vietvārdu izplatības, cilmes 
un semantikas analīzei. Ojārs Bušs rakstā izseko vietvārda Ozolsala 
izplatībai latviešu valodā un atbilstošo vietvārdu liktenim lietuvie-
šu, igauņu un somu valodā. Savukārt Renāte Siliņa-Piņķe pētījusi 
priekšvārda Antonius cilmi un izplatību vācu valodā, kā arī priekš-
vārda transformāciju par latviešu Tenis un Antiņš. 

Ilze Štrausa rakstā “Ukru pagasta vietvārdi un to avoti 20. un 
21. gadsimtā” izvēlējusies aplūkot vietvārdu vākšanas problēmas 
vienā no Latvijas un Lietuvas robežpagastiem, kas pārdzīvojis vairā-
kas administratīvi teritoriālās reformas un palicis bez ievērības cienī-
giem vietvārdu vākumiem līdz pat 20. un 21. gs. mijai. 

Santa Jērāne pievērsusies īpašvārdiem tradicionālajā un elek-
troniskajā leksikogrāfijā, analizējot galvenokārt latviešu un lietuvie-
šu īpašvārdu vārdnīcas, kā arī vispārīga tipa skaidrojošās vārdnīcas, 
sīkāk apskatot leksikas kārtojumu un šķirkļa vārdu formas tajās.

Vita Strautniece rakstā “Vietvārdu standartizācijas aktualitātes 
Baltijā un dažās kaimiņvalstīs” norāda gan uz vietvārdu standartizā-
ciju kā ANO darbības virzienu jau 50 gadu garumā, gan uzsver stan-
dartizācijas nozīmi ģeogrāfisko nosaukumu identificēšanā, gan min 
valodas psiholoģiskos un politiskos aspektus saistībā ar šo jomu. Par 
analīzes piemēriem izvēlēta vietvārdu standartizācija Latvijā, Lietu-
vā un Igaunijā, kā arī Krievijā, Polijā un Baltkrievijā.

Laimute Balode un Ieva Plēsuma analizē retos personvārdus 
Latvijā 21. gs., bet Ilga Jansone pievēršas 18. gs. personvārdiem 
Ērģemes draudzē. Savukārt Sarmīte Lagzdiņa analizē reālu personu 
priekšvārdu un uzvārdu lietojumu Kārļa Mīlenbaha darbos.

Daugavpils Universitātes onomastes pievērsušās neoficiālajiem 
antroponīmiem. Inese Zuģicka turpina Latgales iesauku analīzi, šo-
reiz pievēršoties deonīmiskajām iesaukām Centrāllatgalē, bet Jana 
Butāne-Zarjuta iztirzā studentu iesauku derivatīvos modeļus.

Rakstu krājumu papildina informatīvā sadaļa – kongresu un 
konferenču apskati, kā arī krājuma rakstos minēto onīmu saraksts.

Ilga Jansone


