IEVADS
Grāmata „Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums“ ir pētījums par Latvijas ciemu nosaukumiem, ciemu veidiem un ģeogrāfisko izvietojumu. Tā veidota kā komentārs
ciemu nosaukumiem Latvijas Republikas Satelītkartē mērogā 1:50 000 (Rīga: VZD, 1998–
1999; otrs, aktualizēts izdevums 2002–2003), kas ir vietvārdiem bagātākā līdz šim latviešu
valodā publicētā Latvijas karte. Kopš Satelītkartes publicēšanas notikušas izmaiņas gan ciemu
statusā, gan nosaukumos, tāpēc grāmatā pēc iespējas sniegti attiecīgi skaidrojumi un papildinājumi. Pētījums izstrādāts Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) Kartogrāfijas departamenta1 Toponīmikas laboratorijā, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Reģionālās ģeogrāfijas un toponīmikas zinātniskās laboratorijas pētniekiem.
Publikācijas pamatā ir ciemu nosaukumu dati no LR Satelītkartes M 1:50 000, kuras
vietvārdu kopa sagatavota toreizējā VZD Nacionālā mērniecības centra Kartogrāfijas daļas
Toponīmikas nodaļā no 1994. līdz 1998. gadam. Darbs ciemu nosaukumu precizēšanā turpinājies, veidojot LR Topogrāfisko karti M 1:50 000, kā arī gatavojot atzinumu LR Pašvaldību
lietu pārvaldei par Latvijas oficiālā ciemu saraksta projektu, kas bija izstrādāts pēc vietējo
pašvaldību 1999.–2000. gadā pieņemtajiem lēmumiem par ciema statusa piešķiršanu to teritorijā esošajām apdzīvotajām vietām.
Līdz 2001. gadam apdzīvotās vietas, pamatojoties uz ieinteresēto vietējo pašvaldību lēmumiem un ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta Vietvārdu padomes atzinumus2, iekļāva ciemu kategorijā vai no tās izslēdza, kā arī piešķīra nosaukumus LR Ministru
kabinets. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju
izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu“3 šīs pilnvaras nodotas vietējām pašvaldībām, kam tagad pašām ir tiesības noteikt ciema statusu un piešķirt, mainīt vai precizēt ciemu
nosaukumus. Vairs netiek prasīts arī vietvārdu speciālistu atzinums. Oficiālā Latvijas ciemu
saraksta veidošana it kā kļuvusi vienkāršāka (atliek tikai apkopot informāciju), tomēr radušās
citas problēmas, kuru dēļ vārdnīcā ievietoto ciemu sarakstu joprojām nevar uzskatīt par pilnīgu un pabeigtu.
Kopš 2002. gada saskaņā ar Adresācijas noteikumiem4 oficiālo ciemu sarakstu faktiski
uztur Valsts adrešu reģistrs5. Tas ietver ar pašvaldību lēmumiem apstiprinātos ciemu nosaukumus. Tā kā valstī nav izstrādāti pietiekami konkrēti normatīvi kritēriji ciema statusa piešķiršanai, pašvaldības atšķirīgi traktē jēdzienu „ciems“. Daudzu par viensētām lielāku lauku apdzīvoto vietu nosaukumi ir palikuši ārpus oficiālā saraksta. Ja Vidzemē ciema statuss oficiāli nav
piešķirts pat dažam pagasta centram ar vairāk nekā 200 iedzīvotājiem (piem., Brenguļiem,
Bērzainei, Naukšēniem), tad Latgalē kā ciemus parasti reģistrē gandrīz visas apdzīvotās sādžas. Savukārt dažās pašvaldībās Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē visa pagasta teritorija ir
sadalīta sīkākās vienībās, kurām piešķirts ciema statuss (piem., Rucavas, Kocēnu, Vilces
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pag.). Tas nozīmē, ka oficiāli reģistrēto ciemu saraksts nepilnīgi atspoguļo reālo ciemu skaitu
un izvietojumu.
Nereti par oficiāliem ir apstiprināti kļūdainā formā uzrakstīti nosaukumi, dažkārt vietas
oficiālais nosaukums nesaskan ar vietējo iedzīvotāju izsenis lietoto. Pārprastas vietvārdu standartizācijas dēļ daudzviet nav saglabātas vietējam apvidum raksturīgās nosaukumu formas,
netiek respektēti vēsturiskie nosaukumi (piem., Ziemeļvidzemei raksturīgie ciemu nosaukumi
vīriešu dzimtes vienskaitlī, vietējo iedzīvotāju lietotie apdzīvoto vietu nosaukumi Latgalē).
Ciemu nosaukumos dažkārt tiek izmantoti cipari (piem., Līgotnes 1, Dunte-96). Šādi vietvārdi
nav labskanīgi, nav ērti lietošanā, neatbilst latviešu valodas tradīcijām. Minētās nepilnības apgrūtina karšu un dokumentu sagatavošanu un lietošanu, rada pārpratumus. Turklāt ciemiem
mēdz būt vairāki nosaukumi vai nosaukuma varianti. Ir svarīgi vienā sarakstā apkopot ciemu
nosaukumus, norādot pašreiz oficiāli apstiprinātos nosaukumus, lietošanai ieteicamos nosaukumus, kā arī ciemu atrašanās vietu.
Latvijas ciemu nosaukumiem ir gan praktiska, gan kultūrvēsturiska vērtība, tādēļ līdzšinējo kļūdaino ciemu nosaukumu labošana un precizēšana veicama valsts līmenī. Tāpat ir nepieciešams izstrādāt un nostiprināt vienotus objektīvus kritērijus, kurus izmantot, apdzīvotai
vietai piešķirot ciema statusu. Saskaņā ar tiem tad būtu pārskatāms un koriģējams esošais oficiālo ciemu saraksts, jo patlaban vienīgais pamatojums apdzīvotās vietas oficiālā nosaukuma
un statusa noteikšanai ir vietējās pašvaldības lēmums par ciemu un tā nosaukumu.
Grāmata „Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums“ pēc satura un uzbūves
ir ģeogrāfiski toponīmiska Latvijas ciemu nosaukumu vārdnīca. Tā ietver 14 012 nosaukumus
8879 Latvijas ciemiem (nosaukumu skaitu palielina Latgales ciemu nosaukumi latgaliešu rakstu valodā). Grāmatā lietoti autoru kolektīva izstrādāti ciemu noteikšanas kritēriji un klasifikācija. Darbā izmantotas Jāņa Endzelīna, Jura Plāķa un Valža Jura Zepa vietvārdu vārdnīcas,
Vallijas Dambes grāmata „Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi“ (1990), kā
arī mūsdienu un agrāk publicētie kartogrāfiskie izdevumi (sk. Izmantotā literatūra un avoti),
iestāžu un organizāciju nepublicētie materiāli, tai skaitā vietējo pašvaldību lēmumi par ciema
statusa piešķiršanu apdzīvotām vietām. Visi ciemu nosaukumi un to varianti precizēti un pārbaudīti ekspedīcijās katrā pašvaldībā, konsultējoties ar pašvaldību darbiniekiem, Valsts zemes
dienesta u. c. speciālistiem, kā arī aptaujājot izglītības un kultūras darbiniekus, gados vecākus
vietējos iedzīvotājus. Darbam ir rekomendējošs, informatīvs un kultūrvēsturisks raksturs.
Grāmatai nav veidota īpaša Latvijas ciemu karte, jo konkrētu ciemu izvietojumu interesenti var aplūkot LR Satelītkartē, kas publicēta gan drukātā, gan elektroniskā veidā.
Autoru kolektīvs izsaka pateicību visiem vietu vārdu zinātājiem un teicējiem, pašvaldību, Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, Adrešu reģistra daļas u. c. iestāžu darbiniekiem
par sniegtajām konsultācijām un palīdzību.
Labojumi, papildinājumi un ieteikumi ar pateicību tiks pieņemti Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijā Rīgā, Ojāra
Vācieša ielā 43, LV-1004 (e-pasts info@lgia.gov.lv).
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