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Vietvārdu kartotēkas pārvērtības divos gadu tūkstošos 



“Vietvārdi ir it kâ kāds zemes archīvs,  
kas līdzīgi dokumentu archīviem var sniegt 
ziņas par bijušiem laikiem.” 
 
(Jānis Endzelīns, 1935. gads) 
 



LU Latviešu valodas institūta 
kolekcijas 

• vietvārdu kartotēka (aptuveni 1 000 000 vienību) 

• apvidvārdu kartotēka (aptuveni 2 000 000 vienību) 

• dialektu atlanta kartotēka (vairāk nekā 600 000 vienību) 

• Klāva Siliņa priekšvārdu vārdnīcas kartotēka (aptuveni 
20 000 vienību) 

• latviešu uzvārdu kartotēka (aptuveni 7000 vienību) 

• terminu kartotēka (aptuveni 300 000 vienību) 

ieskenēta 

ieskenēta 



Apvidvārdu kolekcija 



LU Latviešu valodas institūta 
vietvārdu kolekcija 

• vietvārdu kartotēka alfabēta secībā (355 477 vienības) 

• pagastu kartotēka (līdz O burtam, 265 368 vienības) 

• hidronīmu kartotēka (41 212 kartīšu) 

• skolēnu vākums (24 219 kartīšu) 

• studentu vākums (16 785 kartītes) 

• papildkartotēka (aptuveni 50 000 kartīšu)  

• nesistematizētais materiāls (aptuveni 20 000 kartīšu) 



«Endzelīna skapis»  



Augusts Bīlenšteins un vietvārdi 



Juris Plāķis 
un vietvārdi 



«Pagastu kartotēkas skapis» 



«Pagastu kartotēkas skapis» 



«Alfabēta kartotēkas skapis» 



Papildkartotēka 



Skolēnu un studentu vākumi 



Hidronīmu kartotēka 



Vietvārdu dubletes 



Vietvārds izloksnē un tā paralēlformas 

Lokalizācija 

Papildinformācija 

Fiksējums rakstu avotos 

Vietvārda kartīte 

Pierakstītājs un pieraksta gads 

Vietvārds pārceltā (literārajā) formā 



J. Endzelīna aicinājums (1911. gads) 



J. Endzelīna «saucēja balss tuksnesī» 
(1914. gads) 



Skolēnu vākums 



Liepājas vidusskolas 
vietvārdu vācēju saraksts 

 



Skolēnu iesniegumi 
vietvārdu vākšanai 



Pirmo klašu skolēnu vākums 

 



8. klases skolnieces vākums 



Ceļš pēc vietvārdiem 19.–20. gadsimtā 



LU Latviešu valodas institūta 
vietvārd kartotēkas kartīšu ciešanas 



 

  

 Rubene †c Ķieģeļos (pēc 1704. g. ciema 
vietā Rubenes- muiža, ko ieguvis Kegels, 
nosaucis par Kegeļa mu, tagad Ķiegeļu-,  
te arī Rubenes- baznīca [1978], Rubenes- 
kapsēta // Annas- Kalna-, atklāta 1773. g., 
pirmā apglabāta Blukuža Anna, Rubenes- 
pilskalns Brinķu sila Z galā pie Vaidavas 
ez) p KB (“ ” vc Kocēnos Lģia 2011  
[lc., of. nos., 424 iedz., Latc 2007, 373, 636], 
te arī Rubenes- internāts mā 1978 [= – 
skuola mā 1975?], “Rubenes- [muiža]”, v. 
“Papendorf- Pastorat”, Konv. XIV 28067) 

bijušais 

ciems 

tukšumzīme – vietvārds 

nav saliktenis 

sekos tādas pašas 

saknes vietvārdi, 

kas sastopami šajā 

pagastā tā pati vārda 

forma 

[Rubene] 

rakstu avotos 

sākas 

papildinformācija 

taisns burts – nav 

pārliecības par 

skaņas pareizību 

nenosakāms avots 

vācēja iniciāļi, 

kas ieguvis 

iepriekš minēto 

informāciju 

tāda pati 

informācija un 

vietvārda forma 

atrodama citā 

avotā 

iepriekš 

minētā forma 

[Rubenes-] 

izlaists vārds 

publicētā avotā 

Sarežģītais Latvijas vietvārdu 
vārdnīcas aparāts 

publicēts avots 



J. Endzelīna viltības 
 



LU Latviešu valodas vietvārdu vākšanas 
pūļpakalpe: db.lulavi.lv/vietvardi 

Reģistrācija, sūtot pieteikumu uz: sanda.rapa@inbox.lv 



db.lulavi.lv/vietvardi – iespēja reģistrēt sava 
novada vietvārdus un ar tiem saistīto vēsturisko 
un kultūrvēsturisko informāciju 



db.lulavi.lv/vietvardi 

Nosaukums  
 
Objekta veids 
 
Atrašanās vieta (ar iespēju 
norādīt to kartē) 
 
Paralēlnosaukums (-i) 
 
Piezīmes: ar vietu saistīts 
stāsts (kultūrvēsturiska, 
vēsturiska u. c. informācija), 
teikas, nostāsti 



PALDIES! 

K. Broces zīmējums 


