CIEMA PAMATNOSAUKUMA IZVĒLE
Daudziem Latvijas ciemiem, sevišķi Latgalē, ir vairāk nekā viens nosaukums (7. att.).
Tas var traucēt ciema nepārprotamai atpazīšanai (kartēs, dokumentos, sludinājumos, ceļa
zīmēs u. c.), tādēļ oficiālajā saziņā būtu lietojams tikai viens noteikts nosaukums.
Pareizi izvēlēties nosaukumu turpmākai lietošanai ne vienmēr ir viegli un vienkārši.
Nereti pašvaldības tam nepievērš vajadzīgo uzmanību un rīkojas nepārdomāti. Par to liecina
daudzie kļūdainie, vietējām tradīcijām un pat latviešu valodas normām neatbilstošie oficiāli
apstiprinātie ciemu nosaukumi. Šī iemesla dēļ grāmatas autori katram ciemam ir norādījuši
turpmākai lietošanai visvairāk ieteicamo jeb pamatnosaukumu1 (tas darīts arī gadījumos, kad
ciemam jau ir oficiāli apstiprināts nosaukums — lai rosinātu pašvaldības mainīt vai precizēt
kļūdainos vai citādi nevēlamos nosaukumus).
7. att.
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Izmantojot Toponīmikas laboratorijā uzkrāto pieredzi darbā ar dabas objektu nosaukumiem, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas ģeogrāfisko nosaukumu standartizācijas
konferenču ieteikumus, kā arī smeļoties ierosmi kaimiņvalstu (Zviedrijas, Somijas, Igaunijas
u.c.) speciālistu paveiktajā, apdzīvoto vietu pamatnosaukumu izvēles principus ir izstrādājusi
Dr. geogr. Zinta Goba2. Šī koncepcija izmantota arī šajā vārdnīcā.

1

Par pamatnosaukumu vienmēr izvēlēts reāli esošs (no vietējiem iedzīvotājiem saklausīts vai kartēs un literatūrā atrasts)
nosaukums. Ja ciemam ir zināms tikai viens nosaukums, par pamatnosaukumu tiek atzīts tas.
2

Goba Z. Latvijas ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīcas. Zinātnisko darbu kopsavilkums ģeogrāfijas doktora grāda iegūšanai. —
Rīga: Latvijas Universitāte, 1997.
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Ciema pamatnosaukuma izvēlē priekšroka tiek dota:
1. Senākajam vietas nosaukumam, ja to atceras un lieto vismaz daļa vietējo iedzīvotāju, piem., Zonapi, nevis Zonepe (Limbažu raj. Salacgrīvas lauku ter.); Allažmuiža,
nevis Ausmas (Rīgas raj. Allažu pag.).
Ja divi vai vairāki nosaukumi ir vienlīdz seni, par pamatnosaukumu izvēlēts:
a) plašāk lietotais vietas nosaukums, piem., Kroņrenda, nevis Rendsmuiža (Kuldīgas raj. Rendas pag.);
b) nosaukums, kurš mazāk atkārtojas rajona un valsts teritorijā, piem., Jaunlutriņi,
nevis Jaunmuiža (Saldus raj. Jaunlutriņu pag.).
2. Vietvārdam, kurš atspoguļo vietējās nosaukumu došanas tradīcijas, piem., Mellsils,
nevis Melnsils (Talsu raj. Rojas pag.), Vecvagāres, nevis Vecvagares (Dobeles raj.
Penkules pag.), Griušļova, nevis Grūšļeva (Balvu raj. Briežuciema pag.).
Izvēloties pamatnosaukumus Latgales ciemiem, ir respektēts 1993. gada 29. martā
pieņemtais LR Ministru Padomes Vietvārdu komisijas Latgales apakškomisijas lēmums par Latgales vietvārdu rakstību (sk. Latgales ciemu nosaukumu rakstība
21. lpp.).
Teritorijās, kur vietējās izloksnes īpatnības daļēji zudušas, turklāt vietu nosaukumu
rakstība izloksnē nav apvidus vēsturiskā tradīcija, par pamatnosaukumiem izvēlēti
vietvārdi literārajā valodā, piem., Kalnamuiža, nevis Kolnamuiža (Aizkraukles raj.
Zalves pag.), Lejaskrogs, nevis Lajaskrūgs (Alūksnes raj. Mārkalnes pag.).
3. Nosaukumam, kurš nostiprinājies rakstītos un kartogrāfiskos avotos un nav nepareizs, kaut arī nesakrīt ar nosaukuma vietējās izrunas formu; sevišķi, ja tas dots
lielam, visā Latvijā zināmam ciemam, kas nereti ir arī pagasta centrs, piem., Liepna,
nevis Līpna vai Lipna (Alūksnes raj. Liepnas pag.).
4. Etimoloģiski pareizākajam ciema nosaukumam, piem., Lozduļova (sākotnēji
Lozdupļova, kur -p- zudis), nevis Lazduleja (Balvu raj. Briežuciema pag.).
5. Nosaukumam, ko apstiprinājusi vietējā pašvaldība kāda cita, senāka nosaukuma
vietā, ja senākais nosaukums nav kādā ziņā nozīmīgs, piem., Zemgaļi, nevis Šļūkas
(Aizkraukles raj. Seces pag.).
6. Jauna ciema nosaukumam, ko apstiprinājusi vietējā pašvaldība un kas atbilst vispārējām un vietējām vietvārdu veidošanas tradīcijām, piem., Rubas skola, nevis Rubas
internātskola (Saldus raj. Rubas pag).
Katra konkrētā ciema pamatnosaukumu, ievērojot minētos kritērijus un vajadzības gadījumā konsultējoties ar valodniecības speciālistiem, izvēlējies autors, kurš strādā ar atbilstošās
administratīvās vai teritoriālās vienības vietvārdiem (sk. Latvijas ciemu nosaukumu vārdnīcas
autori 7. lpp.).
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