CIEMU NOSAUKUMI LĪBIEŠU KRASTĀ
Lībieši, tāpat kā latvieši, ir Latvijas pamatiedzīvotāji. Ilgu laiku dzīvodami blakus latviešiem, lībieši ir asimilējušies, atstādami savas somugriskās pēdas latviešu valodā un kultūrā.
Arī daudzi Latvijas vietvārdi (Ainaži, Lembuži, Vidriži, Ikšķile, Matkule, Puikule, Nurmuiža
u. c.) ir somugriskas cilmes.
Vēl 20. gadsimta pirmajā pusē Ziemeļkurzemes jūrmalas ciemos lībiešu valodu lietoja
kā sarunvalodu, starp abiem pasaules kariem kā fakultatīvu priekšmetu to mācīja turienes
skolās. Pēc diviem pasaules kariem un padomju gadiem lībiešu valodas runātāju skaits ir stipri
sarucis. Mūsdienās darbojas sabiedriskās organizācijas Līvõd īt (Lībiešu savienība) un Līvõ
kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs). No 1991. līdz 2004. gadam pastāvēja valsts īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija ar nosaukumu Līvõd rānda (Lībiešu krasts). 2004. gadā
Lībiešu krasta pārvalde tika reorganizēta un tā direkcijas funkcijas daļēji pārņēma Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Lībiešu (līvu) lietu nodaļa.
Saskaņā ar Valsts valodas likumu „valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju
(autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību“1. Par vietvārdiem likums nosaka:
„Lībiešu krasta teritorijā vietu nosaukumi (..) tiek veidoti un lietoti arī lībiešu valodā.“2
Šai grāmatā lībiskie nosaukumi (paralēli latviskajiem) rādīti ciemiem, kas atrodas
Lībiešu krasta (Līvõd rānda) teritorijā3.
9. att.
Ciemu nosaukumi Lībiešu krasta (Līvõd rānda) teritorijā
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Valsts valodas likums, 4. pants.
Valsts valodas likums, 18. (4) pants; Valsts valodas centra ieteikumi „Par ciemu, viensētu, ēku un citu vietu nosaukumu
(vietvārdu) veidošanu, rakstību un lietošanu oficiālos dokumentos“ (07.05.2003.; 2. pants), kas izdoti saskaņā ar MK
noteikumu Nr. 294 „Par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un
pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu“ (22.08.2000.) 4. punktu.
3
Lībiskos nosaukumus pēc L. Kettunen „Livisches Wörterbuch..“ (Helsinki, 1938), L. Kettunen „Untersuchungen über die
livische Sprache“ (Tartu, 1925) un S. Suhonen „Liivin kielen näytteitä“ (Helsinki, 1975) pārbaudījis valodnieks Tenu Karma
(Rīga, 1992) (LĢIA Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas nepublicētie materiāli). Nosaukumi salīdzināti ar
V. Šuvcānes un I. Ernštreites „Latviešu-lībiešu-angļu sarunvārdnīcā“ (1999), V. Šuvcānes grāmatā „Lībiešu ciems, kura
vairs nav“ (2002) un Lībiešu kultūras centra portālā www.livones.lv (2006) ievietotajiem toponīmiem.
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Latviski
Mazirbe
Kolka
Košrags
Pitrags
Saunags
Sīkrags
Vaide
Uši
Ģipka
Melnsils
Jaunciems
Lielirbe
Lūžņa
Miķeļtornis
Oviši

Lībiski
Irē, Irai
Kūolka
Kuoštrõg
Pitrõg
S€a nag
Sīkrõg
Vaid
Mägkilā
Gipkõ
Mustānum
Ūžkilā
Īra
Lūž
Pizā
Paţīkmō, Paţikmō

Lībiešu valoda kopā ar igauņu, somu, karēļu, votu, ižoru un vepsu valodu ietilpst
somugru valodu saimes Baltijas jūras somu valodu grupā. Pirmie rakstītie teksti lībiešu valodā
zināmi no 18. gadsimta.
Lībiešu valodā izšķir divus dialektus — Salacas dialektu (līdz 19. gadsimta otrajai pusei
lietots Svētciema apkaimē) un Kurzemes dialektu. Kurzemes dialektā ir divas izloksnes.
Rietumizloksnē runāja Lūžņā un Miķeļtornī, austrumizloksnē — ciemos no Jaunciema līdz
Kolkai un Melnsilam. Lielirbē runāja rietumizloksnē ar dažām austrumu izloksnes iezīmēm.
Lībiešu rakstu valoda veidojusies uz austrumizloksnes bāzes, tās pirmsākumi meklējami jau
1863. gadā.
1995. un 2005. gadā notikušas lībiešu literārās valodas konferences, kurās apstiprināti
lībiešu valodas pareizrakstības likumi1. Kaut vietu nosaukumu rakstības sakarā ne visi tie ir
vienlīdz svarīgi, īsumā minēsim galveno par lībiešu rakstību.
Lībiešu rakstības pamatā ir latīņu alfabēts. Tajā tiek lietotas diakritiskās zīmes virs un
zem burtiem. Līdzskaņu mīkstinājumu, šņāceņus (š, ž) un patskaņu garumu lībiešu valodā
apzīmē tāpat kā latviešu valodā. Pārējās diakritiskās zīmes tiek lietotas patskaņu izrunas
apzīmēšanai.
Mūsdienu lībiešu valodas alfabētā ir šādi burti: a, ā, ä, ä#, b, d, ˆd , e, ē, f, g, h, i, ī, j, k, l, ļ,
m, n, ņ, o, ō, ¡o, ¡oì, (ö, €o), õ, ‡o, p, r, ŗ, s, š, t, ţ, u, ū, v, (y, y#), z, ž.
Burti y un ö tika ieviesti 20. gs. 30. gados, lai rekonstruētu lībiešu valodā vēl 19. gadsimtā sastopamās skaņas, taču to lietošana tika pārtraukta 20. gs. 70. gados. Izrunā un mūsdienu rakstu valodā tiem atbilst attiecīgi burti i un e.
Atšķirībā no latviešu valodas lībiešu rakstībā mīkstina arī līdzskani d (ˆd ), līdzskani t (ţ )
un r (ŗ).
Lībiešu valodā nav skaņas c un č. Burti h un f sastopami tikai svešvārdos, piem.,
arhitekt.
1

Vītso T. R. Lībiešu valodas pareizrakstības likumi // http://www.livones.lv/libiesi/valoda/?raksts=129, 16.08.2006.
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Patskaņus e, ē lībiešu valodā izrunā šauri, kā latviešu valodā vārdos eņģelis, ēvele.
Burti ä un ä# apzīmē platos e un ē, kā latviešu valodā vārdos enkurs, ēna.
Lībiešu valodā ir arī daudzskaņi — divskaņi (divu patskaņu rinda vienā zilbē) un trijskaņi (triju patskaņu rinda vienā zilbē). Daudzskaņiem pirmais komponents var būt garš,
piem., Kūolka, vai pārīss, piem., Kuoštrõg. Divskaņa uo pirmā komponenta pārīsums parastajā rakstībā netiek atspoguļots, tomēr vietvārdā Kuoštrõg divskanis uo nav tas pats, kas latviešu valodas uo (kā vārdos ozols, Kocēni).
Burts o lībiešu valodā apzīmē patskani o, kā latviešu valodā vārdā Oskars.
Burts ¡o apzīmē pārejas skaņu starp u un o. Tā veidojusies un sastopama tikai pirmajā
zilbē pēc līdzskaņiem p, m un v. Rietumizloksnē šim burtam atbilst divskanis uo. Šis burts
ieviests rakstībā 1979. gadā, pirms tam attiecīgo skaņu apzīmēja ar o.
Burts õ lībiešu valodā apzīmē divas dažādas skaņas. Pirmajā zilbē tas apzīmē tādu pašu
skaņu kā igauņu õ. Tā ir līdzīga krievu cietajam i, taču atšķirībā no tā ir veidojusies nevis no i,
bet no e. Tālākajās zilbēs õ ir indiferents patskanis, kas skan apmēram tāpat kā angļu valodā
mother beigu zilbē, piem., Pitrõg, Sīkrõg.
Uzsvars lībiešu valodā tāpat kā latviešu valodā parasti ir uz pirmās zilbes.
Sīkāk par lībiešiem un lībiešu valodu sk.:
Boiko K. Līv kēļ. Piški optõbrōntõz. = Lībiešu valoda. Mazā mācību grāmata. — Rīga: Līvu savienība,
2000. — 166 lpp.
Ernštreits V. Līvõkīel-leţkīel-līvõkīel sõnārōntõz. = Lībiešu-latviešu-lībiešu vārdnīca. — Rīga: Līvõ
kultūr sidām, 1999. — 109 lpp.
Lībieši / Sast. K. Boiko. — Rīga: Zinātne, 1994. — 320 lpp.
Lībiešu kultūras centra (Līvõ kultūr sidām) mājas lapa www.livones.lv
Vītso T. R. Lībiešu valodas pareizrakstības likumi. (Apstiprināti 2005. gadā Tartu notikušajā Lībiešu
literārās valodas konferencē) // http://www.livones.lv/libiesi/valoda/?raksts=129, 16.08.2006.
Materiālu sagatavojusi Otīlija Kovaļevska, rediģējuši Renāte Blumberga un Valts Ernštreits.
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