SAĪSINĀJUMI UN CITI PASKAIDROJUMI
a. c.
att.
latg.
iedz.
lc.
literariz.
l. t.
mc.
nov.
nr.
of.
pag.

— aprūpes ciems
— attēls
— latgaliski
— iedzīvotāji
— lielciems
— literarizēts nosaukums
— lauku teritorija
— mazciems
— novads
— numurs
— oficiāls
— pagasts

piem.
raj.
sc.
sēj.
sk.
ter.
u.
vas. c.
vc.
*
~
<

— piemēram
— rajons
— skrajciems
— sējums
— skatīt
— teritorija
— upe
— vasarnīcu ciems
— vidējciems
— nav ziņu
— aptuveni
— mazāks par

Izrunas precizēšanai aiz ciemu nosaukumiem kvadrātiekavās rādīta burta o izruna, atsevišķos gadījumos — e, ē, piem.:
Lobērģi [uo],
Strodi [o],
Stoponīši [o, uo],
Govortine [o, ō],
Dzelda [q],
Lēnas [å].

Ja ciema nosaukums sastāv no diviem vai vairākiem atsevišķiem vārdiem, tehnisku
iemeslu dēļ burtu izruna rādīta aiz visa nosaukuma, nevis aiz katra vārda, piem.:
Kosas muiža [uo],
Ombu muiža [o].

Ja tas pats nosaukums atkārtojas blakus citā variantā, izruna rādīta tikai pamatvārdam
vai vienam no variantiem.
Nepārprotamos gadījumos izruna netiek rādīta, piem.:
1) divskanis uo tādos vārdos kā Ozoli, Krogzemji, Robežnieki u. tml.;
2) patskanis o atsevišķos bieži lietojamos sugasvārdos Latgalē, kā kolns, sola, gols, un
ar tiem veidotos salikteņos un vārdu savienojumos, piem., Kolna Baški, Egļukolns,
Akmiņsola, Gola Čakši, Sakstagols;
3) platais e, ē izskaņā -eni, -ēni (Šķireni, Grietēni), salikteņos ar Vec-, Bērz- (Vecanna,
Bērzkalni) u. tml.;
4) patskanis o skaidras slāviskas izcelsmes vārdos, piem., Gorodoks, Foļvarka, Novaja,
Ostrova, Sloboda;
5) patskanis o vietu vārdos, kas beidzas ar -pole (Marcinpole), -ova (Sveļmova), -ovi
(Dītlovi), -oviči (Ignatoviči), -ovka (Aļhovka), -ovki (Lastovki), -ovska (Pavlovska),
-ovski (Lisovski), -onka (Červonka), -oška (Pustoška) u. tml.
Ja ciemu nosaukumos ar -pole, -ova, -ovi, -oviči, -ovka, -ovki, -ovska, -ovski, -onka,
-oška ir vēl kāda o, ō skaņa vai divskanis uo, kvadrātiekavās rādīta visu o burtu izruna, piem.:
Klopotova [o, o, o],
Obeļova [uo, o].
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Aiz ciema nosaukuma iekavās ievietotā norāde -cis, -lis, -ris, -zis rāda, ka vārds lokāms
kā 2. deklinācijas lietvārds (piem., brālis):
Pelēcs (-cis),
Bieržgaļs (-lis),
Kasters (-ris),
Dzeņalauzs (-zis).

Atsevišķos gadījumos vārda saknē rādīta lauztā (ˆ), stieptā ( )) vai krītošā (`) intonācija,
piem.:
Gāle [â],
Rozas [uô],
Āpciems [ã],
Otaņķi [uõ],
Prūde [ù],
Boļi [ùo].

Pārprotamos gadījumos ar defisi rādīts, ka patskaņi ir katrs savā zilbē, piem.:
Naumova [Na-umova],
Barauha [Bara-uha].

Atsevišķiem Daugavpils rajona Lietuvas pierobežas ciemu nosaukumiem rādīts uzsvars
ar punktu pirms uzsvērtās zilbes, piem.,
Gaveitiški [Ga·veitiški],
Ratofa [Ra·tofa].

Tehnisku iemeslu dēļ ciemu saraksta komentāru ailē aiz teksta kā īpaši apzīmējumi
lietotas atsevišķas interpunkcijas zīmes:
; — ja aiz komentāra seko vārds „pareizi“, piem.:
Ūdze (Ūda)

kļūdaini Ūda (of.);

pareizi Ūdze

, — ja aiz komentāra seko vārds „pareizāk“, piem.:
Svilāres

arī Sviļāri,

pareizāk Svilāre

- — ja aiz komentāra seko vārds „tagad“, piem.:
Straujupes

agrāk Griķukrogs -

tagad Griķi (of.)
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