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Latgales vietvārdi Latvijas valsts kartēs



Saturs

1. Latgales vietvārdu rakstību regulējošie dokumenti un iestādes

2. 1993. gada lēmums un tā īstenošana: veiksmes, ierobežojumi, 
problēmsituācijas

3. Latgales vietvārdu mīklas



Vai un kā tas attiecas 
uz kartēm?

Latgales vietvārdi valsts kartēs latgaliešu rakstu valodā pagaidām netiek rādīti, 
taču pastāv iespēja veidot tematiskas kartes latgaliešu rakstu valodā.

Valsts kartēs priekšroka tiek dota vietējai izrunai atbilstošiem vietvārdiem, kas 
tiek pielāgoti latviešu literārās valodas gramatikas sistēmai.   



Vietvārdu informācijas 
noteikumi paredz ņemt vērā 
katra novada īpatnības.   



Vietvārdu rakstība kartēs atbilstoši vietējām īpatnībām citur pasaulē

Igaunija, Veru apriņķis

Vietvārdus atbilstoši to 
vietējam lietojumam valsts 
kartēs raksta arī citur pasaulē. 
Piem., Norvēģijas valsts kartēs 
atradīsim gan vietvārdus abās 
kopnacionālajās norvēģu 
rakstu valodās, gan arī 
attiecīgā apvidus dialektā.

Attēlā – piemērs no Igaunijas 
valsts karšu portāla: 
kopnacionālajā igauņu rakstu
valodā: soo, mets,
vietējās formas: suu, mõts
(attiecīgi: ‘purvs’, ‘mežs’).



…un Latvijā:

Latgale

Arī Latgalē valsts kartēs vietvārdi tiek rakstīti pēc iespējas tuvināti vietējai izrunai. 
Ja oficiālais nosaukums ir literarizēts vai kļūdains, tad ieteicamais pareizākais 
nosaukums tiek rakstīts iekavās (tomēr ne vienmēr tas ir tehniski iespējams).     



Vietvārdu informācijas noteikumi regulē vietvārdu 
lietojumu publiskajā telpā, tai skaitā kartēs. 





Vietvārdu oficiālo lietojumu
uzrauga un norādījumus sniedz
Valsts Valodas centrs



«Latgales vietvārdos arī oficiālā lietojumā vārda celmu (priedēkli, sakni, piedēkli) 

atstāt nemainītu, pielāgojot latviešu literārās valodas sistēmai vien vārda galotni, 

t. i., saglabājot toponīmu iespējami tuvu tautas vietējai izrunai, kā tas tiek darīts, 

piemēram, ar vietvārdiem Rancāni, Meikšāni (ne Rencēni, Mīkšēni), Strodi (ne 

Stradi), Aišpūri (ne Aizpurvji).»

apstiprināts MP Vietvārdu komisijā 1993. gada 11. maijā, 
ar piebildi, ka lēmums attiecināms uz toponīmiem, kas ir zemāka līmeņa par pagastu nosaukumiem 

LR Ministru Padomes Vietvārdu komisijas Latgales apakškomisijas 1993. gada 29. marta 
lēmums par Latgales vietvārdu rakstību latviešu literārajā valodā 



~1924

~1939

2022

Par Latgales vietvārdu rakstību domāts arī 
pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, 20. gs. 20.-30. 
gados, turklāt ne tikai literarizēšanas virzienā. 



Latgaliskie vietvārdi parasti viegli iekļaujas 
latviešu literārās valodas sistēmā: 
1) daļu vietvārdu nekad nav mēģināts 
«latviskot», īpaši, ja tiem atbilst uzvārdi 
(piem., Reidzāns, Puisāns, Odumāns, 
Pīgoznis, Kūkojs, Cakuls);

Latgaliešu vietvārdi 
latviešu literārās valodas sistēmā

?

2) daļai vietvārdu veiksmīgi 
atjaunots vietējais skanējums, 
tomēr daļa vēl paliek literarizēti
vai pat gramatiski kļūdaini 
(piem., Livža, Pudniki); pat tik 
pašsaprotams nosaukums kā 
Rāzna kādas ielas nosaukumā 
vēl palicis Rēzna…



Latgaliešu vietvārdi 
latviešu literārās valodas sistēmā

Līdzās literārās 
valodas sistēmai  
adaptētiem 
vietvārdiem ir 
daudz mājvārdu
latviešu literārajā 
valodā. Tie nav 
īpaši «literarizēti» 
vietvārdi, bet gan 
tādi veidoti jau 
pašā sākumā, 
mājvārdu došanas 
procesā. 



Latgaliešu vietvārdi 
latviešu literārās valodas sistēmā



Dažviet līdzās pielāgotiem latgaliešu vietvārdiem 
parādās arī to tulkojumi latviešu literārajā valodā:

Latgaliešu vietvārdi 
latviešu literārās valodas sistēmā



Gramatika…

pareizi būtu: Kiudolova

pareizi būtu: Piukaiņi

pareizi būtu: Loceiši vai Lācīši

Visai daudz oficiālo vietvārdu, 
kas reģistrēti Adrešu reģistrā, 
ir gramatiski kļūdaini… 



Nekonsekvences

Reizēm līdzās 
veiksmīgi adaptētam 
ciema nosaukumam 
atrodas nevajadzīgi 
«literarizēts» dabas 
objekta nosaukums, 
kas pārņemts no 
resoru avotiem, bet 
nav saklausīts no 
vietējiem 
iedzīvotājiem. 



Risinājumi Kļūdainu vai literarizētu vietvārdu gadījumā pareizais nosaukums var 
tikt rakstīts iekavās (taču ne vienmēr tas ir tehniski iespējams). 



pareizi būtu: Biteites / Bitītes?

pareizi būtu: Egleites / Eglītes?

pareizi būtu: Kloneites / Klonītes?

pareizi būtu: Sēneites / Sēnītes?

pareizi būtu: Nīdres / Niedres?

pareizi būtu: Smilktines

pareizi būtu: Orlovas Vortu ozols 
\ Orlovas Vārtu ozols 

pareizi būtu: Calmojs / Celmājs?

Latviešu literārās valodas sistēmai nepielāgoti vietvārdi

Adrešu reģistrā un līdz ar to arī kartēs gadās vietvārdi ar latgaliskām 
galotnēm, kas neatbilst latviešu literārās valodas sistēmai:

Gadās arī pa kādam uo… 



Nautrēnu pagasts

Griškānu pagasts – ciems Greiškāni, uzvārds Greiškāns

Briģu pagasts – ciems Brigi, Brigu ezers

Stružānu pagasts – ciems Strūžāni

Vērēmu pagasts – ciems Veremes

Veremes Vērēmu pagastā Brigi, Brigu ezers Briģu pagastāStrūžāni Stružānu pagastā

Pagastu nosaukumi
Lai gan 1993. gada lēmums neattiecas uz pagastu 
un pilsētu nosaukumiem, tomēr dažos no tiem būtu 
vēlami labojumi. Rosināt izmaiņas var pašvaldība.



Greiškāni Griškānu pagastā

Google Street Wiew kartē 2022. gadā pie Greiškānu
ciema var pamanīt atšķirīgus uzrakstus…



Balvi

Dagda

Daugavpils

Krāslava

Līvāni

Lubāna

Ludza

Preiļi

Rēzekne

Varakļāni

Viļaka

Viļāni

Zilupe

BALVI, Balvu pagasts 

Bolvu ezers, Bolupe
Pilsētu nosaukumi



Vietvārdi divās 
rakstu tradīcijās

uz informatīvām plāksnēm

tematiskās kartēs

«Nautrānu pogosta vītvuordi» (A. Zubko-Melne, LĢIA, 2008)



Slāviskie vietvārdi

Visai daudz ir slāvisku vietvārdu, 
no kuriem daļai varētu atrasties 
latviskie varianti, taču ne visiem.



Valodu raibums

Jaloveckas mežs 
=> Jalovecka?

Latgales kartē biežāk redzams 
valodu raibums nekā viendabība. 



Grūti atrast vietu kartē, kur 
nosaukumi būtu vienveidīgi.

Latgales vietvārdos 
ierakstīta gadsimtu vēsture. 



Latgales vietvārdu mīklas



No kā varētu būt cēlies šāds nosaukums 
un kā tas skanētu «kopnacionālajā» valodā? 

(Dzirnavas, Dzirnavnieki, Dzirnavieši…)



gleizda apvidvārds
Lipīga substance, ķepe — līmīgs māls, neizcepusies, līmīga maize.

https://tezaurs.lv/gleizda

Nez, ko šāds vārds varētu nozīmēt? 

(Dažiem blakus ir pat atšifrējumi) 

https://tezaurs.lv/gleizda


Bandars, bondars - apvidvārds
— amatnieks, kas gatavo koka traukus; mucinieks

Kā tas būtu «literāri»?

(Mucenieki, Mucdari?)



strods, strads - apvidvārds
Strazds.

Ar ko saistāmi šādi vietvārdi –
ar gramatiku vai ornitoloģiju?



rubins — rubenis, vistveidīgo kārtas fazānu dzimtas suga (Tetrao tetrix); teteris
Sinonīms: rubulis — rubenis (Tetrao tetrix)

https://tezaurs.lv

Kas kopīgs šiem 
vietvārdiem? 

https://tezaurs.lv/


pīss apvidvārds; latg. peiss
1. Dūkstains purvs.
2. Mitrs, liels mežs (priežu, egļu, apšu).
3. Lapu koku mežs; lapkoku jaunaudze.
4. Koku, krūmu puduris (parasti purvā).
5. Nevīžīga frizūra.

https://tezaurs.lv/

Ko varētu nozīmēt šāds vārds? 

https://tezaurs.lv/


Vietvārdu datubāze – https://vietvardi.lgia.gov.lv

LĢIA karšu pārlūks – https://kartes.lgia.gov.lv

Vēsturisko karšu portāls – https://vesture.dodies.lv

LĢIA (https://www.lgia.gov.lv): 

Citi: 

(ar integrētu meklētāju LĢIA Vietvārdu datubāzē)

Daži noderīgi resursi 

https://vietvardi.lgia.gov.lv/
https://kartes.lgia.gov.lv/
https://vesture.dodies.lv/
https://www.lgia.gov.lv/


Paldies par uzmanību!

LĢIA Kartogrāfijas departaments, Toponīmikas laboratorija

pasts@lgia.gov.lv

mailto:pasts@lgia.gov.lv

