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 PRIEKŠVĀRDS 

 

Rucava ir novads, kas bagāts gan ar vēstures notikumiem, gan savu 

etnogrāfiju, folkloru un latvisko dzīvesziņu un kas vēstures dokumentos minēts 

kopš 13. gs. – Rutzowe (1253), Rutzuwe (1503) –, un kas atrodas Latvijas 

dienvidrietumos – aptuveni 50 km attālumā no Liepājas, pie pašas Lietuvas 

robežas (plašāk par Rucavas nosaukumu sk. Laumane 20071, 295–296). Rucavas 

novads jau izsenis bijis plaši sazarots: J. Endzelīns 1925. gadā Rucavā fiksējis 21 

ciemu, J. Plāķis 1936. gadā – pat 28 ciemus. Šādas ciemu skaita izmaiņas pamato 

vairākkārt veiktās teritoriālās reformas, piemēram, 1919. gadā no Rucavas tiek 

atdalīts Dunikas pagasts, 1921. gadā – Būtiņģe (pievienota Lietuvai), 1949. gadā 

tiek likvidēts Rucavas pagasts, izveidojot Rucavas ciemu, 1954. gadā Rucavas 

ciemam pievienoja likvidētos Meirišķes, Papes un Brušvītu ciemus, 1968. gadā 

Rucavas ciemam pievieno Sikšņu ciema kolhoza „Padomju Latvija” teritoriju, 

1974. gadā no Rucavas atdalīti Brušvīti un Kalnišķi, kas pievienoti Nīcas 

pagastam, 1990. gadā Rucavas ciemu reorganizē par pagastu.  

 Līdz ar 2009. gadā veikto teritoriālo reformu, Rucavas novadā ir apvienoti 

2 pagastu (Dunikas, Rucavas) 26 ciemi, izveidojot vienotu Rucavas novadu. 

Rucavas pagasts: Bajāriņu ciems, Ģeistauti, Jūči, Ķāķišķe, Līkuma ciems, 

Meirišķe, Mikņu ciems, Nida, Palaipe, Pape, Papes Ķoņu ciems, Papes 

Priediengals, Peši, Pirkuļi, Rucavas muiža, Sviļu ciems, Zirnāja; Dunikas pagasts: 

Dunika, Ječi, Liepieni, Lukne, Sedviņi, Sikšņi, Slamsti, Sudargi, Šuķene (L. pag. II 

274; Laumane 20071, 293–294; Laumane 20072, 363–364; plašāk par 

administratīvi teritoriālo iedalījumu pēc 2009. gada 1. jūlija sk. Reģionu attīstība 

Latvijā 2009; VARAM). 

Reformu sekas vērojamas arī iedzīvotāju skaita un tā nacionālā sastāva 

izmaiņās. Piemēram, 1911. gadā Rucavas draudzē bija 9550 latviešu, 400 vāciešu, 

50 lietuviešu, padomju okupācijas gados vairāk nekā simts cilvēku izsūtīti, kā arī 

rucavnieki ekonomisku apsvērumu dēļ pārcēlušies dzīvot uz netālu esošo Liepāju. 

1989. gadā Rucavas pagastā ir 1525 iedzīvotāji (Paurupē – 840, Līgupē un Ķāķišķē 

kopā – 158, Papesciemā – 27, Ķoņuciemā – 17, Bajāriņu ciemā – 92, Palaipes 

ciemā – 89, Kliņķos – 42, Sviļu ciemā – 41, Rucavas muižā – 40, Nidā – 39, 

Katužos – 35, Ģeistautu ciemā – 32, Jūčos – 22, Pirkuļos – 20, Līkumciemā – 19, 

Priediengalciemā – 12). 2000. gadā pagastā bijuši vien 1497 iedzīvotāji, no kuriem 

94,2 % latviešu, 3,1 % lietuviešu, 1 % krievu. 

Savukārt 2009. gadā veiktā teritoriālā reforma Rucavas novada iedzīvotāju 

skaitu palielina līdz 2001 iedzīvotājam, 2010. gadā Rucavas novadā kopā ir 1998 

iedzīvotāji, no tiem 1802 ir latvieši, 118 – lietuvieši un 37 – krievi.  

Uz 2013. gada 1. jūliju Rucavas novadā kopā bija deklarēti 1906 iedzīvotāji, 

bet Rucavas pagastā – 1196 iedzīvotāji, no kuriem (pēc Rucavas novada domes 

informācijas) Nidas ciemā deklarēti 8, Papes ciemā – 30, bet Rucavā – 534 

iedzīvotāji (plašāk par Rucavas iedzīvotāju skaitu un tā pārmaiņām sk. L. pag. II; 

Freimanis 2004; Laumane 20072; PMLP). Bažas rada Rucavas novada iedzīvotāju 

skaita sadalījums pa pagastiem, kas atklāj to, ka lielākā daļa Rucavas iedzīvotāju 
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koncentrējas pagasta un novada centrā, bet no centra attālākajos pagastos deklarēto 

iedzīvotāju skaits sarūk, te iedzīvotāji biežāk mitinās vasarās vai arī tur saimnieko 

iebraucēji no Lietuvas, t. s. vasarnieki.  

Teritoriālās reformas un vēstures notikumi vistiešākā veidā skar gan novada 

kultūrvēsturi un etnogrāfiju (senāk tik parastās zvejnieksētas ikdiena, nodarbes un 

paražas palikušas vien novada ļaužu atmiņu stāstījumos), gan arī novada valodu 

(mainoties nodarbošanās veidiem, daudzas līdz tam lietotas reālijas kļūst 

neaktuālas vai pat zūd). Statistisko datu nozīmi akcentē arī B. Laumane, norādot, 

ka pagasta iedzīvotāju skaita un nacionālā sastāva izmaiņas „liecina gan par 

dažādiem procesiem pagastā un sabiedrībā kopumā, gan arī par izmaiņām 

sabiedrības materiālās un garīgās dzīves izpausmēs...” (Laumane 20072, 364).  

Jau izsenis rucavnieki bijuši bagāti ar savu etnogrāfisko mantojumu un lepni 

par to. Rucavnieki ir bijuši gan dainu teicēji un vācēji – Rucavas folkloras 

materiālu vākums Latviešu folkloras krātuvē ir viens no lielākajiem Latvijā 

(nozīmīgs ir E. Melngaiļa vāktais mūzikas materiāls laikā no 1911. gada līdz 

1940. gadam un vākums LPSR ZA zinātniskās ekspedīcijas laikā 1961. gadā) –, 

gan mantojuma glabātāji – vēl 19. gs. sākumā rucavnieces svētku dienās un 

svētdienās posušās tautas tērpos; lielas Rucavas etnogrāfisko priekšmetu kolekcijas 

ir nodotas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 

muzejā, Liepājas muzejā, piemēram, 1931. gada maijā Liepājas muzejā tika atklāta 

senā rucavnieku istaba (plašāk par etnogrāfisko un folkloras materiālu saglabāšanu 

sk. Aigare 2007, 39–92; Gintere 2007, 7–38; Vīksna 2007, 144–212). 

Mūsdienās Rucavas ciema etnogrāfiskos dotumus vietējie iedzīvotāji cenšas 

saglabāt dažādi. Etnogrāfiskie dotumi tiek popularizēti Zvanītāju vasaras skoliņās, 

kur dažādu paaudžu ļaudīm tiek piedāvāta iespēja apgūt senos amatus un rokdarbus 

kopā ar Rucavas daiļamatniecēm vai seno mūzikas instrumentu spēlētprasmi kopā ar 

dziedātājiem un muzikantu Pūķu Jāni. Interesentiem tiek piedāvātas arī dažādas 

kultūrizglītojošās programmas, piemēram, Rucavas goda mielasts vai Vakarēšana, 

kur apmeklētājiem ir iespēja iejusties īsti rucavnieciskā kultūrvidē, baudot Rucavas 

tradicionālos ēdienus – mājās ceptu rupjmaizi, sklandu (žogu) raušus, balto sviestu 

u. c. Senos zvejnieku darbarīkus, apģērbu un ēkas var aplūkot brīvdabas muzejā 

Vītolnieki, bet skaistos Rucavas tautastērpus apbrīnot un slavenos Rucavas kāzu 

balsus iemācīties pie etnogrāfiskā ansambļa dalībniekiem. S. Aigare norāda: „Rucava 

ir bagāta un var būt pamatoti lepna – gan ar tās nepārvērtējamo kultūras mantojumu, 

kas fiksēts senākos rakstu avotos, glabājas muzejos un arhīvos, skatāms košos, 

mūsdienīgos izdevumos, tiek parādīts Rucavas etnogrāfiskā ansambļa izpildījumā [..], 

gan ar savu spēju uzturēt dzīvo tradīciju...” (Aigare 2007, 39).  

Kaut arī Rucavas novads bagāts gan ar etnogrāfiskajiem, gan kultūras 

dotumiem (par to sk. Aigare 2007; Balčus 2007; Gintnere 20071; 20072; Timbra 

2007; Vīksna 2007), Rucavai joprojām trūkst pašiem savas vārdnīcas, kurā būtu 

dokumentēta vēl viena no Rucavas novada bagātībām – valoda (Rucavas izloksne, 

tās leksiskās un gramatiskās īpatnības vairāk aprakstītas A. Ābeles, B. Bušmanes, 

K. Kapiņas, B. Laumanes, L. Markus-Narvilas, I. Ozolas publikācijās; sīkāku 

publikāciju sarakstu sk. tālāk).  
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Sagatavotais izdevums Rucavas izloksnes vārdnīca: Prospekts sper pirmo soli 

pretim Rucavas izloksnes vārdnīcas sagatavošanai. Prospektā ir iekļautas gan 

teorētiskās vārdnīcas veidošanas nostādnes: vārdnīcas pamatmateriāla un šķirkļa 

vārdu atlases principi un kritēriji, vārdnīcas uzbūves raksturojums un šķirkļu 

paraugi, gan arī Rucavas izloksnes leksēmu saraksts, ko veido vairāk nekā 1500 

šķirkļa vārdu, kas doti alfabēta secībā, augu un dzīvnieku nosaukumiem 

pievienojot arī latīniskos apzīmējumus
*
, un kas ir bagāts pamatmateriāls Rucavas 

izloksnes vārdnīcas veidošanai.  

Izdevuma pamats ir Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta 

apvidvārdu kartotēkas materiāli, darba autores apkopotais un publikācijās, kā arī 

promocijas darbā Rucavas izloksnes vārdnīca: leksikogrāfiskais un leksiskais 

aspekts iekļautais Rucavas izloksnes materiāls, kurā daļēji iestrādāti LU Latviešu 

valodas institūta Rucavas izloksnes kartotēkas materiāli un K. Mīlenbaha, 

J. Endzelīna, E. Hauzenbergas Latviešu valodas vārdnīcā un to Papildinājumos 

iekļautā Rucavas leksika.  

Var piekrist prof. B. Laumanei, kas norāda, ka „Izloksnes dzīvotspēja, 

protams, atkarīga no pašiem izloksnes runātājiem, no izloksnes glabātājiem – no 

viņu dvēseles un sirds skaidrības, prāta gudrības, novadnieciskās apziņas un 

lepnuma; tā atkarīga arī no paaudžu pēctecības, dzimtas un ģimenes tradīcijām, 

cilvēku likteņiem, kā arī no laicīgās varas tīšas vai netīšas labvēlīgās vai 

nelabvēlīgās darbības” (Laumane 20072, 363), tāpēc jācer, ka visi iepriekšminētie 

faktori sakritīs tā, lai iznākums būtu labvēlīgs un pēc kāda laika dienasgaismu 

varētu ieraudzīt arī pati Rucavas izloksnes vārdnīca.  

Ceru, ka izdevums Rucavas izloksnes vārdnīca: Prospekts būs ierosmes avots 

arī pašiem rucavniekiem vēl aktīvāk iesaistīties izloksnes dzīvotspējas 

nodrošināšanā: veicot izloksnes ierakstus no vecākās un vidējās paaudzes 

rucavniekiem, papildinot vārdu rādītāju, kam ir atvēlētas neaizpildītās prospekta 

lapaspuses, un neliedzot padomu vārdu nozīmju precizēšanā un skaidrošanā.  

Par palīdzību izdevuma tapšanā esmu pateicīga recenzentēm Dr. habil. philol. 

B. Laumanei un Dr. philol. I. Ozolai, kuras nekad neskopojās ar padomiem un 

ierosmēm, Dz. Miķelsonei par līdzdalību Rucavas izloksnes apvidvārdu kartotēkas 

izveidē, Dr. philol. D. Straupeniecei par piedalīšanos leksēmu saraksta izveidē, 

Bc. philol. G. Flaksai par palīdzību dažādu organizatorisku jautājumu risināšanā, 

kā arī Mg. philol. A. Helvigai un Mg. philol. G. Pūcei par nesavtīgu palīdzību 

izdevuma sagatavošanā. 

Liels paldies sakāms rucavniecēm S. Aigarei, M. Ārentai, M. Drežei un 

G. Timbrai par nesavtīgu palīdzību izloksnes materiālu vākšanā, kā arī visiem 

Rucavas izloksnes teicējiem. 

 

Dr. philol. Liene Markus-Narvila 

                                                 
*
 Augu un dzīvnieku latīniskie nosaukumi iegūti, izmantojot vairākus avotus: I. Ēdelmanes, Ā. Ozolas izdevumu 

Latviešu valodas augu nosaukumi (Ēdelmane, Ozola 2003), elektroniskos resursus: Sugu enciklopēdiju „Latvijas 

Daba” (Latvijasdaba.lv), Letonika.lv Latviešu-latīņu vārdnīcu (Letonika.lv), Akadēmisko terminu datubāzi 

AkadTerm (AkadTerm).  
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5. Bušmane, B. Ķērstas Balceres vēstuļu valoda. No : Ēlija. Sventāja. Šventoji. Paribio ženklai. 
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pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 12 (1). Liepāja : LiePA, 2008, 104.–122. lpp. 

12. Markus-Narvila, L. Rucavas izloksnes vārdnīcas šķirkļa vārdu atlases principi un kritēriji. 

No : Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un 

saglabāšana. Liepāja : LiePA, 2008, 146.–174. lpp. 
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LU Latviešu valodas institūts, 2010, 20.–36. lpp. 
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18. Markus-Narvila, L. Krišjāņa Barona Dainu skapja materiāli Rucavas izloksnes morfoloģijas 
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Liepāja : Liepājas Universitāte, 2012, 125.–145. lpp. 
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18. (289.) nr., 2004. g. 8. nov. 

21. Ozola, I. Turpat blakus Rucavai: Sventājas latviešu izloksne. No : Mana novada valoda: 

Lejaskurzeme. Liepāja : LiePA, 2004, 92.–109. lpp. 

22. Ozola, I. Sventājas izloksnes partikulas. No : Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 

9. Liepāja : LiePA, 2005, 158.–165. lpp. 

23. Ozola, I. Refleksīvie verbi Rucavas teicējas Annas Šmites valodā. No : Vārds un tā 

pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 10. Liepāja : LiePA, 2006, 87.–94. lpp. 
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Paurupē… Etnogrāfija, folklora, valoda. Liepāja : LiePA, 2007, 379.–400. lpp. 

25. Ozola, I. Par kādu Lejaskurzemes izlokšņu frazeoloģismu. Vārds un tā pētīšanas 
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1921. gada. No : Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 13 (2). Liepāja : LiePA, 2009, 

288.–299. lpp. 

30. Straupeniece, D. Prefiksālo verbu semantiskās īpatnības Sventājas izloksnē. No : Vārds un 

tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 14 (1). Liepāja : LiePA, 2010, 312.–322. lpp. 

31. Straupeniece, D. Par dažām verbu pagātnes formām Sventājas izloksnē. No :  Valoda 

dažādu kultūru kontekstā, XX. Daugavpils : Saule, 2010, 78.–87. lpp.  

32. Straupeniece, D. Sventājas izloksnes fonētiskās īpatnības. No : Vārds un tā pētīšanas aspekti 

: rakstu krājums, 15 (1). Liepāja : LiePA, 2011, 335.–346. lpp.  

33. Straupeniece, D. Sventājas izloksnes leksika Latviešu valodas dialekta atlanta kontekstā. No : 

Res Humanitariae. Klaipėda : Klaipėdos universitetos, 2012, 65.–98. lpp. 

34. Straupeniece, D. Sventājas izloksnes adverbi. No : Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu 

krājums, 16 (1). Liepāja : LiePA, 2012, 291.–300. lpp. 

35. Straupeniece, D. Sventājas latviešu valoda – statika un dinamika. Promocijas darba 

kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu 

diahroniskās valodniecības apakšnozarē. Liepāja : LiePA, 2012. 73 lpp. 

36. Straupeniece, D. Valodas lietojuma izmaiņas Būtiņģē un Sventājā – latviešu pierobežas izloksnē 

Lietuvā. No : Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, 8. Rīga : LVA, 2013, 132.–143. lpp.  

37. Straupeniece, D. Latviešu valodas diasporas dzīvotspēja un ietekmes Lietuvas pierobežā: 

Sventājas izloksne. No : Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 17 (1). Liepāja : LiePA, 

2013, 245.–254. lpp. 
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RUCAVAS IZLOKSNES VĀRDNĪCAS TIPA UN UZBŪVES 

RAKSTUROJUMS 

 

Sekojot dialektālās leksikogrāfijas tradīcijām, Rucavas izloksnes vārdnīcā 

(turpmāk – RIV) paredzēts ievietot priekšvārdu, īsu izloksnes aprakstu, izmantoto 

avotu un saīsinājumu sarakstu un vārdnīcu. 

 Vārdnīcas priekšvārdā ir sniedzamas ziņas par valodas materiāla vākšanas 

laiku un metodēm, kā arī ievietojams neliels apraksts par Rucavas vēsturi, 

ģeogrāfiju, kultūru. Te jāmin, ka RIV iekļaujama Rucavas pagastā apkopotā 

leksika, ņemot vērā 20. gs. otrās puses un 21. gs. sākuma Rucavas teritoriālo 

iedalījumu, kad Rucavas pagastā apvienoti 17 ciemi: Bajāriņu ciems, Ģeistauti, 

Jūči, Ķāķišķe, Līkuma ciems, Meirišķe, Mikņu ciems, Nida, Palaipe, Pape, Papes 

Ķoņu ciems, Papes Priediengals, Peši, Pirkuļi, Rucavas muiža, Sviļu ciems, 

Zirnāja (par Rucavas novada teritoriālajām reformām sk. iepriekš).  

Dodamas arī vispārīgas ziņas par Rucavas izloksni, lai vārdnīcas lietotājiem 

būtu vieglāk izprast vārdnīcā iekļautos piemērus.  

 

Vārdnīcas tips 

Viens no visbūtiskākajiem pamatnosacījumiem, veidojot izlokšņu vārdnīcu, ir 

vārdnīcas tipa izvēle. Ja tiek aplūkoti latviešu dialektālajā leksikogrāfijā publicēto 

izlokšņu vārdnīcu (pilna un diferenciāla tipa izlokšņu vārdnīcas) priekšrocības un 

trūkumi, jāatzīst, ka pilna tipa izlokšņu vārdnīcas daudz spilgtāk un pilnīgāk 

atspoguļo konkrētā apvidū runāto valodu, dod padziļinātu salīdzinājumu ar literāro 

valodu, jo šādās vārdnīcās tiek iekļauta gan vispārlietojamā, gan izloksnei 

specifiskā leksika – leksiskie, fonētiskie, morfoloģiskie un semantiskie dialektismi. 

Taču arī diferenciāla tipa vārdnīcām ir savas pozitīvās īpatnības – tās atspoguļo 

tikai izloksnei raksturīgo, tipisko vārdu krājumu, uzreiz pievēršot uzmanību 

novada valodas īpatnībām.  
 

Balstoties uz vārdu atlases kritērijiem, izlokšņu vārdnīcas pieņemts šķirt divējādi: 

1) pilna tipa dialektālās vārdnīcas; 

2) diferenciāla tipa dialektālās vārdnīcas. 

Par pilna tipa vārdnīcām uzskatāmas vārdnīcas, kurās „tiek ietverta relatīvi visa izloksnēs 

reģistrētā leksika, nenošķirot specifisko leksiku no literārās valodas vārdu krājuma” (Kagaine 

1985, 67; par to arī VPSV 2007, 165). E. Kagaine arī norāda, ka „šī tipa vārdnīcās leksika tiek 

interpretēta kā vienota sistēma, kas vispusīgi atspoguļo izloksnes leksiski semantisko kopainu 

un tajā (ar attiecīgām norādēm) iespējams parādīt arī tos dinamiskos procesus, kas notiek 

izloksnē vārdnīcas veidošanas posmā” (Kagaine 1999, 65). I. Jansone min, ka ar pilna tipa 

vārdnīcu palīdzību var veidot kopskatu par dialektā lietoto vārdu kopumu, kā arī norāda, ka tajās 

iekļaujama: dialektu un literārās valodas kopīgā leksika; neliterārā sarunvalodas leksika; dialektu 

leksika, kas tiek lietota plašā areālā; dialektismi, kas tiek lietoti vienā vai vairākās izloksnēs 

(Jansone 1997, 137–144). Pateicoties pilna tipa izlokšņu vārdnīcām, tiek nodrošināta gan 

izlokšņu leksikas bagātību saglabāšana, gan arī tās iesaistīšana dažādu valodniecisku jautājumu 

risināšanā.  

Protams, vārdnīcas veidošanas procesā visbiežāk kļūst skaidrs, ka pilnīgi visu vārdu krājumu 

vārdnīcā nav iespējams iekļaut, ne arī tas nepieciešams, piem., ja atsevišķas parādības neveido 
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jaunu kvalitāti, bet tikai niansē jau esošo, tāpēc pastāv zināma vārdu atlase, kuru izvēlas vārdnīcas 

autors pēc paša veidotiem kritērijiem.  

Savukārt diferenciāla tipa vārdnīcās netiek iekļauta visa izloksnē sastopamā leksika, bet 

tikai tā daļa, kas „neietilpst literārajā valodā vai arī semantiski atšķiras no attiecīgajiem literārās 

valodas vārdiem” (Kagaine 1985, 67; sk. arī VPSV 2007, 165). 

 

Ir vairāki nosacījumi, kas mudina Rucavas izloksnes vārdnīcu veidot kā 

diferenciāla tipa vārdnīcu. Tā ir arvien pieaugošā izloksnes literarizācija un 

izloksnes pakāpeniska nivelēšanās fonētiskā, morfoloģiskā un daļēji arī leksikas 

līmenī jaunākās paaudzes runātāju vidū; zinīgu (īpaši vecākās paaudzes) teicēju 

skaita samazināšanās.  

Diferenciāla tipa vārdnīca būs nozīmīga arī Rucavas kaimiņizlokšņu leksikas 

pētījumos. Tā noderīga arī Lietuvas ziemeļrietumu izlokšņu un Latvijas 

dienvidrietumu izlokšņu salīdzināmajā pētniecībā. 

Jāņem arī vērā, ka pašlaik rīcībā esošais Rucavas leksikas vākums pēc apjoma 

ir vēl samērā neliels, bet pilna tipa izloksnes vārdnīcas materiālu vākšanas laika 

posms ilgst apmēram vienu paaudzi, tāpēc, vācot materiālus pilna tipa RIV, tā vairs 

nebūs vārdnīca mūsu paaudzei, to vairs neieraudzīs arī paši vecākās paaudzes 

rucavnieki (pastāv draudi, ka šāda veida vārdnīca var kļūt par pagātnes relikviju). 

Tāpēc jāizvēlas reālāks mērķis – diferenciāla tipa izloksnes vārdnīca, kurā iekļauti 

bagāti valodas materiāli.  

Arī no lasītāja viedokļa interesantāka varētu būt diferenciāla tipa vārdnīca, jo 

tā uzreiz pievērš uzmanību īpatnējajam un savdabīgajam izloksnē.  

 

Šķirkļu raksturojums 

 RIV tāpat kā citās latviešu izlokšņu vārdnīcās šķirkļi
*
 kārtojami alfabēta 

secībā, atsevišķos gadījumos izmantojot vārdu apvienojumu ligzdās
**

. Ligzdās 

apvienojami galvenokārt vārdu fonētiskie un morfoloģiskie varianti, piem., 

kruoceņi // kŗuoceņi; mušķabāts // mušķebāts // mušķibāts; samta // samte // samts; 

žildenis // žildinis u. c. Taču variantu apvienojums ligzdās var nebūt konsekvents, 

jo nereti tiem mēdz būt arī (nelielas) semantiskas, stilistiskas vai cita veida 

atšķirības.  

 Atsevišķos šķirkļos dodami homonīmi
***

. To atspoguļošanai izmantojami 

romiešu cipari pirms šķirkļa vārda, piem., 
I
klejāt ‘klaiņot’, 

II
klejāt ‘nesakarīgi 

runāt’ u. c.  

Šķirkļa vārds RIV dodams literārās valodas formā, paturot plato ¥, ¦ 

lietojumu. Grafiski tas izcelts, rakstot to treknrakstā un kursivējot, piem., ģīle, 

ķempe, ķ¥p¥na, svikls u. c. 

 Diskutabls un problemātisks ir jautājums par vārdnīcā iekļauto piemēru 

rakstību. Ir saprotams, ka izloksnes runātājiem vairāk būtu pieņemama vārdnīca 

                                                 
*
 Šķirklis – vārdnīcas teksta vienība, kurā ietilpst skaidrotais vai tulkotais vārds, vārdkopa vai cita leksiska vienība 

(retāk — vārda daļa), tās gramatiskais vai leksiskais raksturojums, norādes, skaidrojums un/vai tulkojums, vai cita ar 

šo leksisko vienību saistīta informācija, lietojuma piemēri, zīmējumi, piezīmes u. tml. (VPSV 2007, 385). 
**

 Ligzda – vārdu vai vārdu savienojumu kopums, ko saista viena sakne, viens pamatvārds u. tml. (VPSV 2007, 217–218). 
***

 Homonīms – viens no diviem vai vairākiem vienādi izrunājamiem un rakstāmiem vienas valodas vārdiem ar 

atšķirīgu, savstarpēji nesaistītu nozīmi (VPSV 2007, 146). 
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bez diakritisko zīmju lietošanas, izņēmums šādā gadījumā varētu būt plato ¥, ¦ un 

divskanņa uo lietojums. Taču, lai vārdnīca atbilstu zinātniskam darbam, RIV 

leksēmas dodamas fonētiskajā transkripcijā
*
.  

RIV aiz katra vārda nebūtu rakstāmas gramatiskās norādes, vispārīga 

informācija iekļaujama nodaļā „Rucavas izloksne”, kurā aprakstītas galvenās 

Rucavas izloksnes gramatiskās īpatnības.  

Gramatiskās norādes dodamas šādos gadījumos:  

 

1. Substantīviem un pronomeniem sniedzamas īpašas un retāk lietotas locījuma 

formas, piem.:  

dāvana  

subst. dãvana, vsk. dat. d vanii (reti). Dāvana. u  vĩra m tii  j ussi n va nu 

dr nele, jeb ga da tu. t , d vanii . LiepU. 

rati  

subst. rati, dsk., dsk. instr. a(r) ratis (reti). Rati u  tad m s bra c m uz Papu a(r) 

divis ratis. RIT 2007, 406. 

 

2. Vārdnīcā iekļautajiem verbiem uzrādāmas to personu vai laiku formas, kas 

atšķiras no literārajā valodā tradicionāli lietotajām, piem.: 

c¥pt  

v. c¥pt, tag. vsk. 1. pers. cepju, pag. vsk. 3. pers. cep:e, pag. dsk. 1. pers. 

cep: m.Cept. u  zi mu, ta bi t das li las kr snis, ku  cep:e maîzi, pab r m ap:aļus 

r ceņus pa kr sni. / kadre z cep: m maîzîti ga  t du, ga  t du. LiepU. 

pl  st  

v. pl¥st, vsk. un dsk. pag. 1. pers. pl se. Plēst. c¥ptus r ceņus u  m¥ cu pl s m u  

d m. LiepU. 

 

3. Ar priedēkli atvasinātajiem verbiem personas formas netiek uzrādītas, piem.:  

apļ¥kāt v., izvagāt v., nuoalpt v., nuovindelēt v., pažīčat v. u. c.  
 

Šķirklī dotās norādes 

Norāde par vārdu šķiru 

RIV dodama norāde par katras leksēmas vārdu šķiru, atbilstoši latviešu 

valodniecībā pieņemtajiem apzīmējumiem, piem:  

adjektīvi: adj. ba gs, adj. bļa rs, adj. d v¥ns adj. k ds  

adverbi: adv. da g, adv. ka, adv. maģ, adv. ta  

konjunkcijas: konj. kam¥ , konj. k labade  

numerāļi: num. duj, num. dujpacmit  

                                                 
*
 Fonētiskā transkripcija – rakstības sistēma, kurā, izmantojot īpašus fonētiskos apzīmējumus, iespējami 

precīzi atspoguļo izrunu (VPSV 2007, 116–117). 
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partikulas: part. ben, part. juk, part. n¥  

prepozīcijas: prep. a[r], prep. ga[r]  

pronomeni: pron. katrs ku š, pron. nelok. mana, pron. nelok. tava 

substantīvi: subst. zinis, subst. p¥ ku ks, subst. štu mis  

verbi: v. ba žāt, v. pasavad t, v. ri kt, v. sasacukuruôt  

 

Norādes par ierobežojumiem vārdu lietošanā 

RIV iekļaujamas norādes par ierobežojumiem vārda lietošanā: gan stilistikas 

un ekspresīvas nokrāsas norādes, gan arī norādes, kas attēlo vārda hronoloģiju 

u. tml. RIV iekļaujami vārdi ar šādām norādēm: eifēmisms, folklorā sastopams 

vārds, humoristiski lietots vārds, ironiski lietots vārds, lamu vārds, vārds ar 

mīlinājuma, nievīguma, poētisku nokrāsu, sarunā ar bērniem lietots vārds, novecojis 

vārds u. c. Šīs norādes pēc vajadzības papildināmas vārdnīcas veidošanas procesā.  

Ja vārds vai tā nozīme ar kādu ierobežojošu norādi iekļauta LLVV, tad RIV 

norādāms attiecīgais LLVV sējums, lapaspuse un ierobežojošās norādes veids. 

Daži piemēri: 

pāde 

subst., etnogr., p de, dem. p dîte. Bērns, kuru kūmas ved kristīt. ùn tad vicin ja, 

ucin ja p di ùn viss, ùn tad bij t  p des na das v kšana, tas bi tas ga v¥naîs. RIT 

2007, 441. 

¥dat, k mas, dzeŗat, k mas,   k m s i dama,  

zu bus vi ni nebaksti t,    kažu ku vi ku,  

laî nes p p deî zu bi,    laî manaî p dîteî  

visu m žu dzîvu ju t. (RIT 2007, 416) vi laînas aîtas. (RIT 2007, 415)  

         LLVV VI1 113 pāde
1
; etn.  

         < vlv. pade ‘kūma’ (Sehwers 1918, 154) vai < vlv., vh. pāde ‘t. p.’ (LEV 

2001, 639). 

pļ  gurs  

subst., niev. pļ¥gurs. Dzērājs. ta , ka  bi ž k gad j s [iedzert], tu  ja  ta sa ca 

pa pļ¥guru. LiepU. 

LLVV VI2 294 pļēgurs; sar. 

 

Vārda nozīmes skaidrojums 

 Vārda nozīmes skaidrojums ir viena no būtiskākajām vārdnīcas šķirkļa 

sastāvdaļām. RIV nozīmju skaidrojumi izsakāmi dažādos veidos. RIV izmantojami 

šādi vārdu nozīmes skaidrojumi: 

1. Izloksnes vārds skaidrojams ar semantiski ekvivalentu latviešu literārās valodas 

vārdu: 
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naģe  

subst. naģe. Varde (Rana). ME II 689; LVDA 1999, 85; naģe l¥k ja pa d ķa 

z li nu / naģe l¥k . / naģu ka bi s:. LiepU. 

puorūzis  

subst. puor zis. Veranda. pu r zìm stikls la k . / tu var¥tu tu s g rklus man 

san¥st pu r zĩ. [..] / t c pu r zis ir diži ģe dîks, stur vis:as ča kas. Apv. 

< vlv. varh s, vōthūs ‘priekšnams’ (ME III 457; Sehwers 1953, 97). 

 

2. Izloksnes vārds skaidrojams ar latviešu literārās valodas sinonīmiem, kas pēc 

vajadzības papildināmi ar sīkākiem skaidrojumiem (piem., par vārda lietošanas 

sfēru, lietojuma īpatnībām u. tml.): 

baužāt  

v. ba žāt Būt nomodā, negulēt. ba žā caurām naktīm. LiepU. 

pintiķis  

subst. piñtiķis. Mazs, nepieaudzis bērns (parasti zēns). t c pi tiķis vi n ja  ta ve  

biju. LiepU. 

 

3. Izmantojams aprakstošais skaidrojums, t. s. reālā definīcija: 

 ķebeklis  

subst. ķebeklis. Rīks, ar ko rok kartupeļus. ME II 358, EH I 692; ka tupeļus rak m 

a  [..] t di ķebekļi bija. / pi ms r ciņu ta kas i  j sagatavu  ķebekļi. LiepU. 

   < liet. keb klis ‘āķis’ (ME II 358). 

zuoķeris // žuoķeris  

subst. zu ķeris // žu ķeris. Piederums āķveida zvejas rīka ūdu izcelšanai no ūdens. 

das pac la àr zu ķera. Apv.; ma  bi tas žuõķeris. RIT 2007, 439. 

   < vlv. soker ‘Sucher’ (ME IV 759); sal. vācu Sucher ‘1. skatu meklētājs 

(fotoaparātam); 2. (grozāms) [automobiļa] starmetis’ (VLV 1990, 575). 

 

4. Vārdos, kuriem nav izdevies atrast nozīmes skaidrojumu vai tā nedroša, 

lietojama jautājuma (?) zīme: 

anģinis  

subst. a ģinis. (?) kuò tas a ģinis tùr kl r ! LiepU.  

 Iespējams, lituānis; sal. liet. angis ‘odze’.  

žaiba  
subst. Kaut kas garš, izstīdzējis (?). Janķelis jau izstīdzējis kā tāds žaiba. LiepU. 

   Lituānisms (?). 

 

 Augu un dzīvnieku nosaukumiem vēlams uzrādīt arī latīniskos 

apzīmējumus. Tas palīdzētu veidot Rucavas izloksnes augu un nosaukumu 

kartotēku, kas izmantojama tālākiem valodnieciskiem pētījumiem.  
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Daži piemēri: 

subst. gaîlina. Gailene (Cantharellus cibarius);  

subst. r¥mule. Kumelīte (Matricaria recutita); 

 

subst. ci cinis. Circenis (Gryllus domesticus); 

subst. ķi za ktis. Pļavas ķirzaka. (Lacerta vivipara).  

 

Ilustratīvais teksts 

 Ilustratīvais teksts ir viens no svarīgākajiem ikvienas vārdnīcas 

komponentiem, jo tas raksturo nosaucamo reāliju. Arī RIV ilustratīvie piemēri 

jāizvēlas rūpīgi, mērķtiecīgi. To lietojumam nav jābūt pārmērīgam, tas nedrīkst būt 

pašmērķis. Ja iespējams, jāizvēlas tādi piemēri, kas atspoguļotu pamatleksēmas 

locījumu formas, variantus. Daži ilustratīvo tekstu piemēri: 

skutul(i)s 
subst. skutul(i)s. Bļoda; māla bļoda. skutuls Ābele 1928, 141; ME III 908; sataîsîj 

pi nu li lu  skutulu [ar sviestu] u  ta ja  divi ned ļas pi tik ku ¥st. a zĩnu ž ri 

sal ja diž  skutul , laî sastîp. / pakaci tu  skutuli. LiepU; kad c kài ìed ra, vìens 

jàu st v ja àr skutulu ùn làida asmeņus ìekša. / viņreĩz atn¥s pi nu skutulu àr 

zemeņu u gu. Apv. 

< vlv. schuttel, schottel ’bļoda’ (Sehwers 1918, 95, ME III 908). 

tītarene  

subst. tĩtarene. Pelašķis (Achillea millefolium). LVDA 1999, 62; tĩtareņu t ja 

palîdz pret kl¥pu. / tĩtareņu t ja i  ļu ti veselĩga. LiepU. 

krūpi 

subst. dsk. kr pi. Putraimi. ziemās parasti vārīja krūpu zupu ar treknu cūkas gaļu. 

/ du šu g ž m bišķi kr p¥nu. LiepU; kr pi viênm¥r mãjã bij pa ruôkaî, laî va  t ri 

izv rît. RIT 2007, 466. 

< no liet. kruopà ‘putraims’ (Bušmane 20071, 255); 

slāvisms; sal. kr. kpyna ‘putraims’, ukr. kpyna ‘t. p.’, poļu krupa ‘t. p.’ 

(Фасмер II 386). 

 

Stabilie vārdu savienojumi; vārdkopnosaukumi, salīdzinājumi, adverbiālas 

konstrukcijas, frazeoloģismi kopā ar skaidrojumiem un piemēriem 

Stabilie vārdu savienojumi, vārdkopnosaukumi, salīdzinājumi, frazeoloģismi 

u. c. ir nozīmīgs materiāls gan leksikas pētniekiem, gan vārdnīcas veidotājiem. 

Vārdnīcā tie ir jāizceļ ar īpašiem apzīmējumiem.  

RIV atsevišķi būtu izdalāmi: 

1. Vārdu savienojumi bez īpaša nozīmes pārnesuma, vārdkopnosaukumi un 

adverbiālas konstrukcijas, kas dodamas aiz kvadrāta  zīmes: 
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  kūma  

subst., etn. k ma. Krustmāte. [..]  diž  k ma – krustmāte, kura tur bērnu uz 

rokām baznīcā, bērnu kristot ku  palika diž  k ma, / ka ner¥dza  ru t ju ti? / t  

aîzg ja kaĩmiņu s / p des na du tapin t. RIT 2007, 416; diž  k ma pi dz¥rusi, / 

abas a sis nu laîdusi; / abas a sis nu laîdusi, /  aîzlîdusi aîskr sn  (!). RIT 2007, 

417;  maz  k ma – krustmāte, kura bērnu ienes baznīcā. va bija diž  k ma u  

maz  k ma, bet kuŗa k ma tur ja u  kuŗa nesa. LiepU. 

sprākle 
subst., lamu v. sprãkle. Dibens. [..]  liẽlâ sprãkle – lāpāmā adata. šũt a  liẽluô 

sprãkli. LiepU.  

 dadzis  

subst. dadzis.  lu ga dadzis – alveja (Aloe vera). tu zini, kas i lu ga dadzis? 

LiepU. 

 

2. Salīdzinājumu konskrukcijas, kas norādāmas pēc  zīmes: 

 grābeklis 

subst. gr beklis.  atsar mies k  gr beklis – saka par cilvēku, kurš stāv 

atbalstījies pret sienu. LiepU. 

spindele  

subst. spi dele. Lapsene. [..]  tramîgs k  spi dele – saka par cilvēku, kurš ātri 

izbīstas. LiepU. 

 

3. Frazeoloģismi dodami aiz romba  zīmes. RIV frazeoloģismu iedalījuma 

pamatā izmantojami A. Lauas izstrādātie frazeoloģismu kārtošanas principi (sk. 

LFV I 7–8). Daži piemēri:  

dz¥guze  

subst. dz¥guze.  bada dz¥guze – 1. skauģe. meîta, kas i  bada dz¥guze, pašaî 

nekad neve cas. LiepU. 

     LLVV II 432–433 bada dzeguze ‘saka par skopu cilvēku, arī par cilvēku, kas 

pastāvīgi žēlojas par trūkumu’. 

lelle  
subst. lelle.  iet uz lelles kāju – iet raudzībās (LVDA 1999, 215; Laumane 2004; 

197). bijām uz lelles kāju. LiepU. 

     LLVV IV 645 lelle
3
 ‘mazs bērns’; folkl. 

sluota 

subst. sulota.  ci ma slu ta – cilvēks, kurš iet pa ciemiem un tenkot, nemīl būt 

mājās. ci ma slu taî m le aša, bet ru kas l¥nas. / nevi na m te u  t¥s negrib, laî 

viņu meîta b tu ci ma slu ta. LiepU. 

     LLVV VII1 599 ciema slota ‘cilvēks, kas pārāk bieži iet pie kaimiņiem un 

tenko’; sar.  



17 

 

 
4. Šķirklī aiz apļa  zīmes norādāmi citi tās pašas saknes vārdi.  

Daži piemēri, kas būtu ievietojami RIV: 

luksnāt 

v. luksn t. Skriet īsiem, ātriem soļiem. [..] 

 àizluksn t, atluksn t  

rinkt 

v. ri kt. Vākt, krāt, raust (par naudu). [..]  

< liet. ri kti ‘uzlasīt, pievākt’ (ME III 529, LEW 736). 

 sasari kt 

žīčāt 

v. žĩč t. Aizņemties. [..]  

< no lietuviešu valodas (EH II 194); sal. liet. ž č ti 2. ‘aizņemties’ (LKŽ
@

). 

 pažĩč t 

 

5. Leksēmas, kas izloksnē ar attiecīgo šķirkļa vārdu ir semantiski ekvivalentās vai 

sinonīmiskās attieksmēs, norādāmas aiz vienādības = zīmes: 

vapsine  
subst. vapsine. Lapsene. [..] LiepU. 

 = spi dele 

ruisis  
subst. ruisis. Sivēns. [..] LiepU. 

= suķis 

zaksenis  
subst. zaksenis. Dienvidrietumu vējš. ME IV 682. 

= saksenis // saksinis 

 

Norāde par vārda cilmi 

RIV leksēmu cilmes norāžu atspoguļošana izvirzāma par vienu no šķirkļa 

būtiskām sastāvdaļām. Protams, cilmes atklāšana nav šīs vārdnīcas 

pamatmērķis, bet tā būs nozīmīga papildu informācija, kas labāk atklās Rucavas 

izloksnes kontaktus ar citām valodām.  

E. Kagaine uzsver, ka „cilmju norāžu nepieciešamību izlokšņu vārdnīcās lielā 

mērā balsta fakts, ka šīs vārdnīcas ietver ievērojamu perifērās leksikas daļu, kas 

citur nav reģistrēta un tātad par to nav informācijas arī kopvalodas etimoloģiskajās 

vārdnīcās [..]. Tāpēc izlokšņu vārdnīcās vārdu cilmes norādes ir ļoti vēlamas un 

šādu norāžu izstrāde, veidojot vārdnīcu, ir visai aktuāla” (Kagaine 1998, 38–39; 

par cilmes norādēm dialektālajās vārdnīcās sk. arī Kagaine 2005, 325–334). 

RIV cilmes norādes, ar atsauci uz pamatavotu, norādāmas aizguvumiem un no 

kuršu valodas pārņemtajiem, t. i., mantotajiem sugasvārdiem. Ja valodnieciskajos 

avotos atrodami atšķirīgi, bet vienlīdz ticami cilmju skaidrojumi, vārdnīcā 
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iekļaujami visi iespējamie uzskati. Ja cilme nedroša, apšaubāma, tā norādāma ar 

jautājuma zīmi.  

Īpašvārdiem (personvārdiem, vietvārdiem) netiek dotas cilmes norādes. Ja 

personvārds vai vietvārds veidots no izloksnē lietota sugasvārda, tad cilmes norādes 

atrodamas attiecīgajā sugasvārda šķirklī. 

Daži piemēri:  

 gandr(i)s 

subst. gandr(i)s. Stārķis (Ciconia ciconia). ME I 599; gañdra ligzda mãjas tuvumâ 

nȩs svêtîbu; šu pavasar gañdris jaû pãrlecis. LiepU; ma  te katr gadu gañdrs 

atliduô u  tu  aîs tãs klẽtes apmȩtâs RIT 2007, 465. 

< liet. gañdras ‘strāķis’ (ME I 599; LEW 133; Šaudiņa 1994, 14; BVDA 

2009, 99); 

kursisms (LVDA 1999, 96; Markus-Narvila, 2011, 90–91). 

šleijeris  

subst. šleĩjeris. Plīvurs. ķisinis i  appušku c u  p ri p rkl c ira [..] pa tu  ķisini 

šleĩjeris. LiepU. 

< vācu der Schleier ‘plīvurs’. 

zuiķis  
subst. zuĩķis. Zaķis (Lepus europaeus). EH II 812. 

< liet. zuĩkis (ME IV 749; LEW 1281); 

kursisms (?). 

 

Leksēmām, kur vārda izcelsme saprotama, izmantojot ME, EH vai K. Karuļa 

Latviešu etimoloģijas vārdnīcu, pilnas norādes par cilmi netiek dotas. RIV šajā 

gadījumā dots latviešu literārās valodas vārds (kursīvā) aiz stilizētas bultas zīmes 

 ar atsauci uz avotu, kur atrodamas etimoloģijas norādes, piem.: 

zāgs  
subst., zãks. Zāģis. mežâ ka braûce, ta bi zãks. / a zãgu nu zãģêja. LiepU. 

     zāģis (< vlv sage ‘zāģis’ ME IV 695; < vlv. sage ‘t. p.’ vai vh. zage ‘t. p.’ 

LEV 2001, 1179–1180). 

ziņģāt 

v. ziuģ t. Ziņģēt. ME IV 725. 

   LLVV VIII 649; sar.  

     ziņģe, ziņģēt (vlv. singen ‘dziedāt’ ME IV 725; v. singen ‘t. p.’ LEV 2001, 

1197–1198). 

 nuoziuģ t  

z  n  ns  

subst., dem. z¥n¥ns. Zēns, zēniņš. z¥n¥na  ja  ķ¥ kl¥nas nu sa s. LiepU. 

      zēns (< vlv. soen ‘zēns’ resp. lv. sön ‘t. p.’ vai s n ‘t. p.’, sän ‘t. p.’ ME IV 

715; vlv. söhn (sȫne) ‘t. p.’ LEV 2001, 1189). 
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RIV sagatavošanā izmantojami arī dažādi papildu materiāli. Vārdnīcā 

ievietojami, piemēram, ekspedīciju laikā tapuši attēli, kas precizē leksēmas. Mūsdienu 

leksikogrāfijā šāds paņēmiens izmantojams, jo, papildinot vārdu, attēls sniedz viegli 

uztveramu priekšstatu par nosaukto reāliju, kas gan vietējās izloksnes runātājam, gan 

ikvienam vārdnīcas lietotājam, iespējams, nav pazīstama, jo, mainoties 

sociālekonomiskajam stāvoklim, mainās cilvēku nodarbošanās, brīvā laika 

pavadīšanas veidi u. tml. faktori, kas tiešā veidā ietekmē arī valodu. 
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RUCAVAS IZLOKSNES VĀRDNĪCAS PAMATMATERIĀLS  

UN ŠĶIRKĻA VĀRDU ATLASE 

 

RIV iekļaujami Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta 

apvidvārdu kartotēkā (1996–2008) uzkrātie Rucavas izloksnes leksikas materiāli 

(pagaidām kopā ap 3000 kartotēkas vienību) un Rucavas izloksnes tekstu 

eskscerpti (pierakstīti laikā no 1967. līdz 2008. gadam), kā arī Latvijas 

Universitātes Latviešu valodas institūtā apkopotais Rucavas apvidvārdu krājums 

(ap 2900 kartotēkas vienību). Vārdnīcā ievietojama arī K. Mīlenbaha un 

J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā (1923–1932; turpmāk tekstā ME) un tās 

Papildinājumos (1934–1946; turpmāk tekstā EH) esošā Rucavas leksika (kopā ap 

1253 vārdu). Lai gan līdz šim izdotajās latviešu izlokšņu vārdnīcās netiek iekļauti 

folkloras materiāli, vārdnīcu sagatavošanā apkopojami arī folkloras pieraksti: ir 

svarīgi veidot latviešu 19. gs. tautasdziesmu ekscerptus, jo tajās saglabāti spilgti 

novada valodas piemēri, kas nereti tiek lietoti vēl 21. gs. 

Krišjāņa Barona Dainu skapja elektroniskajā versijā (www.dainuskapis.lv) 

sastopamas 63 dainas (neskaitot variantus), kas pierakstītas Rucavas pagastā 

(norāde: Nīca un Rucava). Daļu no agrāk pierakstītajām dziesmām, sevišķi no 

Latviešu folkloras krātuvē (turpmāk tekstā LFK) esošajām dziesmām, dažādos 

godos joprojām aktīvi izmanto Rucavas tradīciju kopēji, piem., tradicionālo kāzu 

vai kristību rīkošanā, kā arī citos godos un ikdienā, piem.: 

 
Jemati zemē     Kādus ērmus es redzēju 

Savus zirga deķus!    Svešajāse tautiņās: 

Lai sedza mūs’māsa    Cauris pakšis istubina, 

Linu galdautinus!    Plik(i)s gurn(i)s mājas māte. 

    (Ķērsta Lākute, 4122,         (Ķērsta Laugale,4101, LFK; RTK) 

LFK; RTK)     

Šorīta uzlēca 

Sarkana saule. 

Uzslēdza mūs’ māsa 

Rakstītu pūru. 

Nebija māsēna 

Miega gulējusi: 

Bij’ aves cirpuse, 

Zeķes adījuse. 

   (Anna Cinkus, LFK; RTK) 

 

Tā kā RIV iecerēta kā diferenciāla tipa izlokšņu vārdnīca, tajā ievietojami visa 

veida dialektismi – ne tikai leksiskie
*
, bet arī fonētiskie

**
, morfoloģiskie

***
 un 

semantiskie
****

 dialektismi, kuru noteikšanā būtisks kritērijs ir salīdzinājums ar 

                                                 
*
 Leksiskais dialektisms – izloksnes vārds, ko literārajā valodā parasti nelieto vai lieto tikai īpašos stilistiskos 

nolūkos (literārajā valodā tam parasti atbilst cits vārds) (VPSV 2007, 211). 
**

 Fonētiskais dialektisms – dialektisms, kurš no literārās valodas ekvivalenta atšķiras tikai pēc skanējuma (VPSV 2007, 117). 
***

 Morfoloģiskais dialektisms – dialektisms, kuram ir morfoloģiskas atšķirības no literārās valodas (VPSV 2007, 242). 
****

 Semantiskais dialektisms – dialektisms, kuram ir no literārās valodas atšķirīgas sintaktiskās konstrukcijas vai 

pārvaldījums (VPSV 2007, 358). 

http://www.dainuskapis.lv/
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literāro valodu, resp., vārdnīcā ievietojamas leksēmas, kas vai nu literārajā valodā 

nav pazīstamas, vai arī ar kādu pazīmi no tās atšķiras.  

Līdzās mantotajām leksēmām vārdnīcā iekļaujami arī dažādi aizguvumi, 

piem., no lietuviešu valodas un izloksnēm, ģermāņu un slāvu valodām u. tml.  

 

Leksiskie dialektismi 

ķēmele  

subst. ķ mele. Ķimene. zv rija dini, i mete ķ meles. LiepU; nu  vakara zv rija 

dini u  i lika abr  mi tus. zv rija dini, i mete ķ meles. t s i b re. / tu laĩk mu s 

pat ķ meles nebi jâiêt pa la kiêm m¥kl¥t, aûga te·pat dârzâ. RIT 2007, 401, 464. 

< lv. kȫmel ‘ķimene’ EH I 699. 

ķudele  

subst. ķudele. Neliels vadiņš ēsmas zivju vilkšanai. bet es gribu tagat pa tu  ķudeli 

[stāstīt] – bra c j r  i kš  pi ms sa les l¥kta. ta ka sa lîte, teîksi , l ks a kš , t  

mom¥ t  m s s ka  vi kt r . / tad tu  [ir] vis:i ti  d rbarîki. tu  i ķudelis, u  

tîklus es nu nešu u  li lu  muc:u. SA 2008, 59, 66. 

vapsine  

subst. vapsine. Lapsene. Ābele 1927, 118; Ābele 1928, 141; ME IV 474; mãjã, te 

piê pažuôbeles, bij dikti saliduôjušas vapsines, sataîsijušas p žņus u  dzîvuôjâs. 

[..] t¥s tuôreîz tâ ciêta, ka visu atlikušuô mûžu vapsines piêminêja. [..] bet ma  ve  

tagad pãrņ¥m izb lis, ka vapsines ku  manu, t liu atminuôs t¥vu. LiepU. 

virbals  

subst. vi ba s. 1. Šķērskoks pie redelēm. ME IV 603; 2. Adāmadata. a  vi bali m 

esi uzmanîks! mani vĩrbali pazuduši. / du d tu s r¥snu s vĩrbalus. LiepU. 

 

Vārdnīcā iekļaujami vārdi, kas pārstāv visdažādākās leksikas tematiskās 

grupas: augu, apģērbu, dabas parādību, dzīvnieku, ēdienu, laikapstākļu u. tml. 

nosaukumi. Papildus būtu jāizmanto arī publikācijas (monogrāfijas), kurās 

aplūkotas un analizētas tematisko grupu leksēmas, veidojot vārdu sarakstus. 

Informācijas iegūšanai izmantojamas šādas monogrāfijas: B. Bušmanes Piena 

vārdi (2007), I. Ēdelmanes un Ā. Ozolas Latviešu valodas augu nosaukumi (2003), 

I. Jansones Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais aspekts latviešu valodā 

(2003), B. Laumanes Zivju nosaukumi latviešu valodā (1973), Zeme, jūra, 

zvejvietas (1996), Smalki lija zelta lietus (2005), Jūra latviešu valoda un folklorā: 

etnolingvistiskais aspekts (2013) u. c. 

 

Fonētiskie dialektismi 

Svarīga loma RIV atvēlama leksēmām, kuras atspoguļo skaņu pārmaiņas, 

piem.:  

  skaņu piespraudumi un iespraudumi  
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skārsts  

adj. sk rsts. Karsts. kam¥r kuri , viņa [krāsns] i  sk rsta. LiepU. 

smilkte // smilkts 

subst. smi kte // smi kc. Smilts. sab r m smi ktes u  sast dîj m puķes. / us smi kti, 

us smi kti, kad us smi kti bûtu tãs zives, bet tu  tik butes u  cita na ! / ka i i t taî 

u ļu s t  j ra, viņa izg rst, viņa neti k us pri kšu, bet t , kad i pi nîgi tĩra smi kc, 

viņa aĩzi t (!), ku  viņa grib, cik viņa a kstu grib. LiepU. 

strāzdāt  

v. str zd t. Strādāt. ME IV 1084; ma  t¥s la ku d rbus st zd ja u  bra c¥, j ŗ¥s 

m¥slus vede. / citi ja [pūru] taĩsija, pac tu  str zd ja. LiepU. 

 

 skaņu zudums noteiktā pozīcijā  

b  r(n)s  

subst. b¥rs. Bērns. kad ja  es ve  biju tas maģ kaîs b¥rs, tad ja  vi nm¥r tiku pati 

p d j . / ma  a  sta l  nevede t du mazu, kas i  b¥rs, kad es biju li le, tad j . / b¥rs 

ra d visu di nu. LiepU. 

cir(v)is  

subst. ciris. Cirvis. mež  ka bra ce, ta bi r ks u  ciris. LiepU; àr ciri tikài 

nuotastija badķìem vìenu ùn u tru pusi. / ku mìt – t  bija neli la ku ka va niņa, 

sab ra gaļas gabaliņus ùn àr cir ti v lrèiz smàlki sakap ja. Apv. 

li(g)zda  

subst. lizda. Ligzda. kad maģi bi, tad s d j taî lizd  dziļ k. / lizdu act j m tu ·pat. 

LiepU. 

 

 asimilācija 

m¥lls 

adj. m¥ ls. Melns. u gas, m¥ l s u gas, nu tu  i v rijumu, me lenes n¥, 

upenes.LiepU; ne m¥ ls, bet ba c. jâ! RIT 2007, 437.  

pills 

adj. pi ls. Pilns. pi l  iêm¥t ùn màn i jânuôdze|, bet cik i gi es dze šu, nu cik? / bij 

zeme, nu la ks un d rba pi las ru kas. RIT 2007, 441, 444. 

villa 

subst. vi la. Vilna. ùn es kla du tu  vi lu – na  t s r¥tas, nevaru atrast. / [..] tas bij 

nuô stipri biêza vi las aûduma RIT 2007, 448, 456. 
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Morfoloģiskie dialektismi 

Vārdnīcā iekļaujami arī morfoloģiskie dialektismi jeb leksēmas, kurām ir 

morfoloģiskas atšķirības no literārās valodas (piem., atšķirīga celma forma vai 

atvasinājumu forma, no literārās valodas atšķirīgi priedēkļi, piedēkļi u. tml.): 

ace  

subst. ace. Acs. ti , ka  bi j mekl , a lažiu ce t s ku  nu l r¥t, ta uzsa ca: ku

žva g s apk rt, aces b s šķîbas! LiepU. 

dancāt  

v. da c t, pag. da c ja. Dancot. EH I 306; da c ja k  traki. / ma taî pakad da c  

k  l cis. LiepU. 

upelis  

subst., demin. upelis. Upīte. k dreĩz te˙pat aîs šĩs m i s bij smuks upelis. LiepU. 

zuve  

subst. zuve. Zivs. zuvu ja  na  da g. / dĩķĩ i  da dz zuvu. LiepU; u  tu  viuč iêkš 

tuô putu, iêkš tuõ, tad tas mi vis tu  iêsam¥tas, bet zuves viuč nezi , vaî tu  apakšâ 

i, va nav. / j rma ni ki veda zuves. [..] aceŗuôs, ka ma ma dikti i gi skatija, lĩdz 

pi ka kâdas zuves, laî nav pa i gu stãv jušas. RIT 2007, 437, 466. 

 

Semantiskie dialektismi 

RIV ievietojami vārdi, kuri grafiski atbilst literārās valodas vārdiem, bet to 

nozīmes ir atšķirīgas:  

dienēt 

v. di n t. Strādāt par kalpu, kalponi. Kalpot (pie privātpersonas). Dunik  di n ju, 

màn bij di pacmit gadi. LiepU. 

 LLVV II 333 dienēt
2
; novec. 

 < vlv dēnen ‘kalpot’ ME I 483. 

dzievāt // dzievuot 

v. dzi v t // dzi vu t, pag. dzi v ja Strādāt. EH I 346; visu di nu dzi v ja uz la ka. 

/ j i t dzi v ti s. / j ri d s us sta li dzi v t pi  lu pi m. LiepU. 

meita 

subst. meîta. 1. Neprecēta sieviete. t  m te ša sm gi bij, redz, viu ja  bij meîta, 

viņaî nebij t  v ra. LiepU; 2. Kalpone. pa meîtu es J¥ gav  ¥su di n jusi, pa mazu  

meîtu… LiepU. 

LLVV V 140 meita
3
; neakt. 

 

RIV ievietojama arī tā leksikas daļa, kas kopīga izloksnei un latviešu 

literārajai valodai:  
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1. Leksēmas, kas kopīgas izloksnei un literārajai valodai, bet kas Latviešu literārās 

valodas vārdnīcā dotas ar ierobežojošām norādēm: 

p¥lūde  

subst. p¥l de. Novietne pelavu glabāšanai. p¥li j n¥s uz p¥l di. LiepU. 

LLVV V 602; apv.  

zaķene  
subst. zaķene. Zaķādas cepure. ME IV 682. 

 LLVV VIII 573; sar. 

 

2. Latviešu literārajai valodai un izloksnei kopīgie vārdi, kas ietilpst stabilo vārdu 

savienojumu un frazeoloģismu sastāvā: 

lelle  

subst.  iet uz lelles kāju – iet raudzībās ([iet] uz le les k ju. / tas i  us tuô lelles 

kãju. LiepU; LVDA 1999, 215; Laumane 2004, 197; Laumane 2011, 96–105). 

 LLVV IV 645 lelle
3
; folkl. 

 

3. No latviešu literārās valodas viedokļa novecojuši vārdi, historismi, etnogrāfismi 

u. tml.: 

buode  

subst. buode. Veikals. j aîzi t uz bu di; bu des bij da dz, vis:as priv t s. / nu g i  

pi  Buša bu des bl zi issamekl t. LiepU.  

 LLVV II 107 bode; novec.  

 < vlv. bōde ‘veikals’ (Sehwers 1918, 145, ME I 360). 

 deķis  

subst. deķis. Sega. vasar  va  gul¥t ari bez deķa. / tas deķis i  diži pi ķ¥rn c; 

pakaci màn tuò deķi. / apsagutin j s a deķi m, laî nu svîst. / ussedz biez ku deķi! 

LiepU; bija tik a ksc, ka r vu v l duj deķus vi s .. Apv. 

 LLVV II 301 deķis
1
; novec.  

 Aizgūts (ME I 453); sal. vācu die Decke ‘sega; apsegs; pārklājs; pārsegs’ 

(Sehwers 1918, 146). 

 

Diskutējams RIV veidošanas procesā ir jautājums par daļu sarunvalodā un 

vienkāršrunā lietoto vārdu, kas plaši sastopami arī izloksnēs, iekļaušanu vārdnīcā. 

Taču laikā, kad notiek izloksnes nivelēšanās, jācenšas saglabāt visas izloksnei 

raksturīgās parādības, tāpēc arī daļa mūsdienu latviešu literārās valodas izpratnē 

esošās sarunvalodas un vienkāršrunas leksikas būtu ievietojama vārdnīcā, piem., 

barbarismi beņķis ‘krēsls’, br te ‘līgava’, ķisenis ‘spilvens’ u. c., jo tā atklāj 

izloksnei tipisko, raksturīgo; bieži tieši šī leksikas daļa ir saglabājusies arī jaunākās 

paaudzes valodā. 

RIV šķirkļos pārsvarā iekļaujami lokāmo vārdšķiru vārdi (substantīvi, 

adjektīvi, numerāļi, pronomeni, verbi), taču dialektālas formas atrodamas arī starp 
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nelokāmām vārdšķirām (adverbiem, partikulām, prepozīcijām), tāpēc visas minētās 

vārdšķiras iekļaujamas RIV. Daži piemēri: 

Substantīvi: 

āzinis  

subst. âzinis. Dienvidaustrumu vējš. saksinis bi u  la na is u  zinis. / aka  tas 

bada âzinis, tu  ne·kâ nebûs. zivju nebûs. [..] tas bada v š tas nu laps naO, tas 

âzinis naO laps [..] LiepU. 

kūģis  

subst. kũģis. Siena guba. ME II 332; t c mač k ģis! / k ģus lik m us ķest m. / m s 

la k  sagr b m tik da dz k ģu. LiepU. 

Aizgūts; < liet. kúgis ‘siena kaudze’ (ME II 332). 

rāna // rāne  

subst. rãna // rãne. Ģerānija, pelargonija (Geranium). r nas a dz , ra , pri kš 

a sĩm, ne ja  tik. r na ma  te i  arĩ a g. kad ja  na  t s puķes, s p a sis. LiepU. 

 

Adjektīvi: 

puiks  

adj. puiks, puĩks. Skaists, jauks. puiks cilv¦ks, puika meitene ME III 403; liñdruks – 

puĩks u  kuôš. / duj puîkas istubas. LiepU; t s ju ģines, palaîpes u  vazdiki – t s i 

vi nas puîkas puķes.. / puikas puķ¦nas ieadīju cimduos. Apv. 

< liet. puikùs ‘skaists, jauks’ (ME III 403). 

kūds // kūts 

adj. kũc. Tievs, slaids, arī vājš. p c t s li l s ligas palicis diži k c. / nu  kreuķi m 

pali k k c. / tu nu ga  esi diži k da! skat, k di k di kaķi! LiepU; tu ja  man esi 

pa·visa  k da palikusi pa tu  pils¥tu dzîvu dama. / uz pavasari guovs galīgi kūda 

palikusi. Apv.; kas ja  bij k t ks, nebi tik apaļîks, mi s  padevi s, ta  ja  t di 

sv rki dikti gla ni isskatîj s. LiepU. 

Līdzās liet. k das < krievu худъ vai poļu chudy (ME II 332; LEW 304; 

Лаумане 1977, 56; LVDA 1999; 200–201). 

 

Numerāļi: 

duj 

num. duj. Divi. duj si vĩnas ķ ķĩ v rĩja zupĩnu u  a zĩnu ž ri. / dikti grib ju tu  

ži dini, apb ra a cuk:uru u  t  smeķ ja, ka abas duj a m su pl¥sdam s d m. 

LiepU bija tik a ksc, ka r vu v l duj deķus vi s .. Apv. 

 

 

 



26 

 

Pronomeni: 

mana 

pron., nelok. mana. Mani. nosvīst mana b¦ri zirgi. Ābele 1927, 125; mana v¥ci  i  

nu  Nidas ci ma. LiepU.  

katrs kurš 

pron. katrs ku š. Ikviens. ¥ t¥nuô [sviestu gatavot] – tuõ jaû katrs ku š mâk. RIT 

2007, 49. 

 tava 
pron., nelok. tava. Tavs; tavi. Ai, māte, ai, māte, / Tava ļaudis zaagļi, / Ai, māte, ai,  

māte, / Tava ļaudis zagļi! [..] LiepU. 

 
Verbi: 

kruķīt  

v. kruķît. Griezt. izbeîdz kruķît tu  pi nmašĩnu.. Apv. 

Aizgūts; sal. kr. крутить 1. ‘griezt’ (KLV II 1959, 682). 

skleist  
v. skleist. 1. Izklāt plānā kārtā. EH II 505; 2. Šķirt. pārskeild lapu! es skleižu lapas. 

LiepU. 

Iespējams lituānisms (EH II 505); sal. liet. skleisti ‘izklāt; izkaisīt’. 

pas  t  

v. pas¥t. Derēt. man šitas kažu ks nemaģ nepas. ru kas tak par îs m un pac arĩ ir 

uz îsu  pusi. Apv. 

Aizgūts no vācu valodas (Sehwers 1918, 155; Sehwers 1953, 86); sal. vācu 

passen ‘būt piemērotam; derēt’ (VLV 1990, 449). 

 pasîgs  

 

Adverbi: 

daug  

adv. daũg. Daudz. (Ābele 1928, 139); (EH I 310); sašķîda da g ķa šu. / ma  v l 

tik da g dr buļu j plet . / da g v ru, da g si vu, da g svešu ļaûžu, na  mana 

brãl¥na, na  l gav¥nas. LiepU. 

maģ  

adv. maģ. Maz. EH I 777; tâda mañteļi jaû maģ kurij bi. / agr k t das tabletes 

ne·maģ nezin ja, ka t das tabletes i. (LiepU); [..] t¥s uzlika maģuô skutul¥nu 

(‘bļodiņu’) uz ga vu, tâ·pat abgri za, ne·kâdi prizi ri nevaîdzeja, ne·kâdu 

priz¥tavu. / tâdu gumijĩņu jaû tu reĩz ne·maģ nebi, tik diņi. RIT 2007, 462, 463. 
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Partikulas: 

ben // b¥n  

part. ben // b¥n. 1. Jel, taču. ej ben, ej! EH I 212 / ben liecies mierā! / juk ben rītu 

arī ir diena! / varētu tu ben nākt man palīgā. (EH I 212); 2. Vismaz. vai tu ben esi 

gatavs? EH I 2121; 3. Kaut cik. vai tev nauda ben ir? EH I 212; 4. Izsaka kāda cita 

viedokli kā vācu vārds soll ‘vajadzēt’. es b¥n ¥sus gājis. (ME I 279); 5. ? jāi t ben 

te ar r¥ku t ‘runāties, pļāpāt’. Ābele 1927, 128. 

i // ir  

part. i // i . Arī, gan. ja tev ir tika, man nepatika. Ābele 1927, 127; ja  i t c maģ 

b¥rns sapru t, ka pa viņu smei . / tu  deva l dzi i  lu pus, i  gu vis. LiepU.  

nārin  

part. n ri . Nebūt (?). m tes aka  sag jušas adija va v rpe. va cita ku  n ri  

darija. / vis:i pi  skala ugu s sas¥duši, katramis ja  acerami, kas n ri  dar ms. 

LiepU. 

 

Prepozīcijas: 

 a(r)  

prep. a. Ar. ka [lini] bi iž v¥ti, ta a zi gis mĩdija. LiepU; [..] a zîrgis vede l ķi, u  

zîrgiêm bija a  šitâ aps¥kti a  m¥ ni / jâ, braûca a zîrgiêm visi u  ce tâs ispušķuôt 

ratus a  tâm, a leñtâm, a tâm pap ŗa, va ne. RIT 2007, 425, 428. 

 ga(r)  

prep. ga. Gar. es g ju ga viņas sķ ni gaŗ m pru ja . LiepU. 

 

Svētku un svinamo dienu nosaukumi 

Veidojot izloksnes vārdnīcas, uzmanība tiek pievērsta ne tikai sugasvārdiem, 

resp., apelatīvajai leksikai, bet arī ī p a š v ā r d i e m  (personvārdiem, vietvārdiem, 

svētku un svinamo dienu nosaukumiem u. tml.). 

Jāmin, ka svētku un svinamo dienu nosaukumi iekļauti jau esošajās latviešu 

izlokšņu vārdnīcās, piem.: Lìeldìenas s. – Lè dì i , arī Lèudì i , dsk. Lieldienas. 

(KIV I 566); M rtiņi subst. M rtiu, M rtiņas. Mārtiņdiena. (VIV I 505); 

Zìemsv¥(t)ki subst. Zìemsv¥ki, -u. Ziemsvētki. (ĒIV III 758). 

 Arī RIV iekļaujami svētku un svinamo dienu nosaukumi, piem.: 

Lielediena 

subst. Li ledi na. Lieldienas. [..] Zi massv¥tkus, uz Li ledi nu, ka  ja  bi. LiepU. 

Līguo diena 

Lĩgu  di na. Līgo diena. t s pri kš L gu  di nu, ka ra n, i pri kš z l m. [..] L gu  

di nu ira j ra n, ja tu gribi pri kš z l m. sara t tu vari, bet tas ja  na  va s t . 

LiepU. 
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P¥lnu diena  

P¥ nu di na. Nākamā diena aiz Meteņiem. P¥ nu di n  – tad ķ¥katni ki n ce 

bari m vi n. LiepU. 

 

Personvārdi 

Valodniecībā par īpašvārdu ievietošanu izlokšņu vārdnīcās jau izsenis ir bijuši 

dažādi viedokļi. Lielā daļā ārzemju izlokšņu vārdnīcu tiek iekļauti gan svēto vārdi, 

gan vīriešu un sieviešu personvārdi, kristāmvārdi, arī hipokoristikas
*
, vārdu 

saīsinājumi, pārveidojumi (par ārzemju leksikogrāfu pieredzi izlokšņu vārdnīcu 

veidošanā sk. Markus-Narvila 2011).  

Latviešu izlokšņu vārdnīcās īpašvārdu ievietošana nav izcelta kā īpašs 

uzdevums, tie atrodami vien ilustratīvajā vai frazeoloģijas materiālā. E. Kagaine 

norādījusi, ka arī apvienotajā Latviešu izlokšņu vārdnīcā personvārdi iekļaujami 

galvenokārt tikai tad, ja tiem ir sugasvārda funkcija vai ja tie ietilpst stabilajos 

vārdu savienojumos (Kagaine 1985, 72).  

 RIV sagatavošanas procesā būtu pārņemama ārzemju leksikogorāfu pieredze, 

tāpēc vārdnīcas izveides procesā jāapkopo reģionam tipiskie personvārdi, jāveido 

arī iesauku un vārdu, kā arī uzvārdu izlase, jo personvārdi ne tikai atspoguļo 

katram reģionam tipiskos vārdus un to lietojumu, bet sniedz arī papildus 

informāciju, piem., par vārdu lietošanas tradīcijām, no personvārdiem darināti arī 

vietvārdi – mājvārdi un citi apdzīvotu vietu nosaukumi u. tml.  
 

Piemēram, senāk Rucavā vārda izvēlē galvenais kritērijs bija krustmātes vārda došana 

meitai un krusttēva vārda – dēlam. To apliecina vairākas Rucavas teicējas, piemēram, Anna 

Pundure: Rucavā [..] vecuos laikuos – meitene, ka bija, ta bija divas krusta mātes – viena krusta 

māte, tā bija lielā krusta māte, kas turēja bērnu pie altāra, kad mācītājs viņu kristī. un otra 

krusta māte bij tā, kas bērnu ienes un iznesa nuo baznīcas. un tam bērnam lika krustmātes vārdu. 

[..] nu, lielās un dažreiz arī abas krustmātes bi viena vārda. tā kā man, piemēram. man, man bija 

tā – mammas māsa krustmāte un otra krustmāte bi mana tēva māsica. un abas bi Annas, ta ka 

man tas vārds i viens par laimi patrāpijies. nu, ir jau ari tā, teiksim akal, ka skatijās jau, ja 

krustmāte i Katrīna, ta lika Katrīnu, ja Margrieta ta Margrietu. zēniem bi citādāk. zēniem bi 

krustmāte un krusttēvs. (LiepU) 

 

RIV iekļaujami, piem., šādi personvārdi:  

Grieta 

subst., pv. Gri ta. Saīsinājums no pv. Margrieta. j , u  kad es biju Li p j , es biju, 

str d ju, tad Ma gri ta bi, u  ta mani pa Gri tu pasa ca. tad es, ma  nek da 

Ma gri ta nebiju, tad tik biju Gri ta. LiepU. 
I
Malle  

subst., pv. Ma le. Hipokoristika no pv. Margrieta. Ma le ja  biju k  pi dzimu. t  es 

tik Ma les v rdu dzi d ju. / tu  mu s Rucav , t  m s visas Ma les m s ¥sa . LiepU. 

 

                                                 
*
 Hipokoristika – neoficiāli lietota saīsināta un dažādi pārveidota personvārdu forma (LPV 1990, 31). 
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II
Malle  

subst., pv. Ma le. Hipokoristika no pv. Marija. tikaî tu s v¥cu s v rdus drîskt ja 

b t. [..] pi m¥ra , Ma li sa c Mariju. LiepU. 

Truže  
subst., pv. Truže. Hipokoristika no pv. Katrīna. nu Tružu saûc Katrina. kas bi 

kristîta Katrina, tu  saûca Truže. LiepU. 

 

Dzīvnieku vārdi jeb zoonīmi 

Valodniecībā aktuāls pētniecības objekts vienmēr ir bijuši dzīvnieku vārdi jeb 

zoonīmi. Zoonīmu lomu valodniecībā uzsver arī ārzemju valodnieki, norādīdami, 

ka zoonīmi būtu jāiekļauj izlokšņu vārdnīcās, jo tie ir būtiski materiālajai un 

garīgajai kultūrai, tā ir liela un nozīmīga vārdu grupa. 

Nereti tie ievietoti arī latviešu izlokšņu vārdnīcās, piem.: 

C¥taļa subst. [..] Ceturtdienā dzimušas govs vārds. kad tedš c¥tu de  

pi radijas, tad viu so c pa C¥tad. (VIV I 118);  

Gudraļa subst. [..] Govs vārds; mierīga, lēna govs. [..] Gudrad i laps, mi riks 

gu . v rc i pareîz i likc. (VIV I 229); 

Ma daļa subst. [..] Pirmdienā dzimusi govs; šādas govs vārds. [..] pi mde 

[dzimusi govs] bi Ma dad. / ka tedš bi atn cs ma daga, ta so c pa  Ma dad. / 

Ma dad la:b de  pi n, bi pi niks. (VIV II 503). 

 

Dzīvnieku vārdi jeb zoonīmi raksturo gan dzīvnieku ārējo izskatu, gan to 

rakstura īpašības, atklāj arī vārda došanas tradīcijas. Piemēram, govīm tiek doti 

vārdi, kas ir atvasinājumi no govju dzimšanas dienu nosaukumiem (plašāk par to 

sk. Zemzare 1971, 189–200), vai arī govis tiek sauktas upju vārdos, kas parasti ir 

saistīts ar ticējumu par piena izslaukuma daudzumu. O. Bušs norāda: „Bet kāpēc 

govi sauc par Gauju, Bangu vai Selgu? [..] Agrāk šāda vārda izvēli mēdza izraisīt 

ticējums, ka govs, kuru dēvē lielas upes vārdā (vai arī kā citādi ar ūdeņiem saistītā 

vārdā), dos daudz piena. Mūsu dienās vārdus Venta, Ogre, Dzelme, Straume, Vilne 

vairāk lieto tradīcijas dēļ, nedomājot par minēto ticējumu.” (Bušs 2003, 42; par 

govju vārdiem latviešu valodā sk. arī Zemzare 1971, 189–200). Lai gan O. Bušs 

norāda, ka minētā tradīcija izzūd, tomēr Rucavas piemēri apliecina, ka vecākā 

paaudze to vēl atceras un ievēro. 

Dialektālās leksikogrāfijas pieredze iekļaut dzīvnieku vārdus izlokšņu 

vārdnīcās ir pārņemama un izmantojama RIV veidošanā.  

RIV varētu tikt iekļauti šādi zoonīmi, piem.:  

Mellītis 

subst., zoon. Me lîtis. Zirga vārds. mu s bi t c m¥ ls, r¥sns t c [zirgs], tas bi 

Me lîtis. LiepU. 
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Melnis 

subst., zoon. Me nis. Zirga vārds. i j gsi  Me ni raģ s u  laîdîsi  uz baznîcu. LiepU. 

Straume  

subst., zoon. Straûme. Govs vārds. t  p d j , ku  es nu  Stra tmaņis nu pi ku tu  

gu vi, t  bi Stra me. [..] ja upes v rd , da dz pi na du du t. LiepU.  

Špilka  

subst., zoon. Špi ka. Kazas vārds. u  vi na [kaza] i  Špi ka. viņa t  skri n u  es t  

pasa cu pa Špi ku. LiepU. 

 

Vietvārdi 

RIV iekļaujami arī novada vietvārdi (mājvārdi, upju, pļavu, mežu u. c. 

nosaukumi), galvenokārt mikrotoponīmi, kuri atspoguļo ne vien lingvistisku, bet 

arī ekstralingvistisku informāciju – raksturo reģionu, objekta īpašības un īpatnības, 

piederību kādam konkrētam cilvēkam, piem.:  

Īzaveča // Īzavečs 

subst., vv. Ĩzaveča // Ĩzavečs. Grāvis Rucavā. Ĩzavečs Plāķis I 1936, 101; [..] bet tu  bi 

gr vis – Ĩzaveča. LiepU. 

Stirniene // Stīrniens 

subst., vv. Sti ni ne // Stîrniêns. Pļava Paurupes ciemā. Plāķis I 1936, 101; mu s 

bi ara zeme – nepi ni četri [hektāri], tu  bi meš:, bi pļavas, ¥z¥r ji i kš  bi, 

sa c s Sti ni ne u  tad tĩreļi bi, t c, ku  ne·k  nevar ja darît. LiepU. 

Suķa māja // Suķi  

subst., vv. Suķa māja // Suķi. Mājvārds Rucavas Nidā. Suķa māja. Plāķis I 1936, 96, 

97; Suķi bi te laĩka , bet, ka viņi nu g  tu , ta viu [tagad ir] S¥rku ciņi. LiepU.  

Sk. suķis  

M¥ncas māja // M¥nci  

subst., vv. M¥ cas māja // M¥ ci. Mājvārds Rucavas Nidā. M¥ cas māja. Plāķis I 

1936, 96; M¥ ci u  ta bi Vi ki, u  ta tu  t l k – Gaîgala Miķeļi. LiepU. 

 Sk. m¥ ca  

 

Ja personvārds vai vietvārds veidots no sugasvārda, kas ir izloksnē lietots 

vārds, šo leksēmu reģistrēšanā būtiski izmantot atsauci uz pamatvārdu, kur lasītājs 

var iegūt sīkāku informāciju par leksēmas nozīmi, lietošanu un cilmi, kas 

īpašvārdu šķirkļos netiek dota. 

Izveidotās RIV šķirkļu veidošanas pamatnostādnes un šķirkļu paraugi ir 

jaunas izlokšņu vārdnīcas veidošanas pamats, kas var būt noderīgs arī plašākai 

Lejaskurzemes izlokšņu vārdnīcas veidošanai, kurā būtu iekļauta gan Rucavas 

kaimiņizlokšņu Bārtas un Dunikas leksika, gan arī Būtiņģes un Sventājas leksika 

(tagad atrodas Lietuvā). 
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RUCAVAS IZLOKSNES VĀRDNĪCAS ŠĶIRKĻU PARAUGI 

 

C, Č 

 

capatas // cipatas 

subst. capatas // cipatas. Vecas 

drēbes, lupatas (?). ģērbjaties 

zemē, m¥tat capatas (cipatas) pa 

luogu laukā! ME I 363. 

Cauna  
subst., pv. Cauna. Uzvārds 

Rucavā. Kapiņa, Laumane 2007, 

342. 

Caunes 
subst., vv. Caunes. Mājvārds 

Rucavas muižā. Kapiņa, 

Laumane 2007, 340. 

cedele 

subst. cedele. Zīmīte; lapiņa. ME I 

367; zb z z duru tu  cedeli, 

ras:i adg jis, i ra dzîs. LiepU.  

   < lv. cedel ‘zīmīte’ (ME I 367). 

c¥kuls 

subst. c¥ku s. Uz augšu 

sasprausta bize. meîtas matus 

taĩsĩja c¥kulu s – pîni sagri za, 

a  adat m sad ra. LiepU.  

c¥lluot 

v., humor. c¥llu t. Iet. EH I 263. 

C¥lmi 

subst., vv. C¥lmi. Mājvārds 

Rucavas Ģeistautos. Kapiņa, 

Laumane 2007, 345. 

C¥lms  

subst., pv. C¥ ms. Uzvārds 

Rucavā. Plāķis I 1936, 100; 

Kapiņa, Laumane 2007, 345. 

c¥lt 

v., c¥lt, pag. 3. pers. c le, c l s.  

Celt. c le m jas u  taĩsija. / k  

c l s v š: t  bi laĩva op  u  

ca ri bij. LiepU.  

ceļt¥ks 

subst. cedt¥ks. Ceļteka. ja gadĩj s 

li l ka vaî maz ka br ce, tu  ja  

paši prat mi s, ka j uzli k 

cedt¥ks u  j apsi n. LiepU.  

censties 

v. ce sti s, pag. 3. pers. ce t s. 

Censties. u  ce t s katrs ustaĩsît, 

laî viņa  b tu, ku  palikt. LiepU.  

c¥p¥nas 

subst. c¥p¥nas. Pēc pankūku 

cepšanas pannā palikušās 

nobiras. EH I 265. 

cēperis 

subst. c peris 1. Oranžas krāsas 

dzija. kr¥kli izrakstīti ar.., cēperi. 

EH I 268; 2. Smalka, mīksta dzija 

košās krāsās; dzīpari. EH I 268; 

kādreiz cēperi bija rets prieks. 

LiepU; nu  c peri m parasti 

adĩja lakatus un b¥rni ms 

ci dus, c¥pures, zeķes. Apv. 

   Pamatā vācu Zephyrwolle 

‘nestingri savērpta vilnas dzija no   

Merino aitas vilnas’ (EH I 268). 

cēperine  

subst. c perine. Smalkas, mīkstas 

dzijas biezs galvas lakats. 

cēperini sev varēja nuopirkt tikai 

turīga sieva. LiepU. 
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Ceplenieks // Ceplinieks 
subst. 1. pv. Ceplenieks. Uzvārds 

Rucavā. Kapiņa, Laumane 2007, 

330; 2. vv. Ceplenieks, 

Ceplinieks. Mājvārds Rucavā. 

Endzelīns 1925, 44. 

ceplis 

subst. ceplis. Cepiens. EH I 266. 

c¥pt 

v. c¥pt. pag. 3. pers. cepe Cept. 

tu  nu vede u  samale u  

p rvede, issij ja u  cepe maîzi. / 

li l s kr sns ispl se, ku  maîzi 

cepe. LiepU. 

c¥puruot 

v. c¥puru t. Uzlikt pēdējo kūlīti 

uz gubiņu. kas ja  bija k rtĩks 

saîmni ks, c¥puŗu ja. LiepU. 

c  rpuots 

adj. c¥rpuots. Ciņains. c¥rpuota 

pļava. Ābele 1927 116.  

   Sk. c¥rps.  

cibirkste 

subst. cibi kste. Dzirkstele. 

neli ci s tik tuvu, ka cibi kstes 

nei l¥c ac¥s. Apv. 

= šerbirkste 

ciemins // ciemīns 

subst. ci mi s // ci mĩns. 

Kaimiņš. va  ja  pažîč t nu  

ci mĩna. / ja manĩja, ka ci mi s 

n k, ta steîdza nu k ršin¥t ga du, 

laî k rtîba m j . LiepU. 

ciemīte 
subst. ciemīte. 1. Kaimiņiene. EH 

I 277; LiepU; 2. Viešņa. LiepU. 

 

 

 ciems 

subst. cìems. Labs, draudzīgs 

kaimiņš. redzi, ciem! EH I 277. 

 cierāt  

v. cierāt. Staigāt. vaĩr k j i t 

ci r t, tad ka li nes p s. LiepU.  

     aîzci r t, paci r t  

< vācu spazieren ‘pastaigāties, 

staigāt’ (ME I 395). 

cilināt 

v. cilin t. Cilāt. es p diti 

dĩdîdama, a kstu ru kas 

cilin ju; laî mana p dite tik li la 

a ga. LiepU. 

cil(v)  ks 

subst. cil¥ks. Cilvēks. teîc nu 

vi ns cil¥ks! LiepU.                                                                                                   

Cimdiņi 

subst., vv. Ci diņi. Mājvārds 

Rucavā. LiepU. 

Cīpars 
subst., pv. Cīpars. Uzvārds 

Rucavā. Laumane, Kapiņa 2007, 

358. 

circinis 

subst. ci cinis. Circenis. Mājas 

circenis (Gryllus domesticus). 

ci ciņi! LiepU. 

     cirpaļāt 

v. ci paļ t. Vairākkārt nekārtīgi 

griezt, graizīt. b¦rns ci paļ  

papīri. EH I 273. 

    apci paļ t 

cirtiens 

subst. cìrtiens. Nenopļauts zāles 

kušķis. EH I 274. 
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Cīrulis 
subst., pv. Cīrulis. Uzvārds 

Rucavā. Laumane, Kapiņa 2007, 

340. 

cir(v)is 
subst. ciris. Cirvis. mežâ ka 

braûce, ta bi zãks un ciris. / g ja 

tu s krîtus ar ciri cirst. LiepU. 

collāt 
v. collāt. Iet, soļot (parasti 

nesteidzīgi, ritmiski). LiepU. 

   Iespējams, ka < kuršu *culnāt? 

(ME I 397). 

    cvībanks 

subst. cvĩba ks. Cepums; 

grauzdiņš. cvĩba kus mums 

nu pirka tikaĩ ti gus di n s. 

LiepU. 

čačis 
subst. čačis. Zārds. apvītušu 

ābuoliņu sakrauj čačuos, lai 

žāvējas. LiepU. 

    čačuot 
v. čačuot. Zārdot. ejam sienu 

čačuot! LiepU. 

čakli // č¥kli 

adv. čakli // č¥kli. Skaisti. ME I 

401. 

Čaman(i)s  
subst., pv. Čaman(i)s. Uzvārds 

Rucavā. Kapiņa, Laumane 2007, 

327. 

čamdīt 

v. čamdīt. Taustīt, grābstīt (parasti, 

ko meklējot). tumsā var tikai 

čamdīt. LiepU.  

   LLVV II 214; sar. 

čamma 

subst. ča ma. Tūļa. tu esi riktĩga 

ča ma! LiepU.  

čēčerītis 

subst. čēčerĩtis. Nepraša. ME I 

411. 

č¥kls 

adj. č¥kls. Čakls. LiepU. 

čibirkste 

subst. čibi kste. Dzirkstele. EH I 

290. 

čīpstēt 

v. čĩpst t. Čiepstēt. EH I 292. 

čuidīt 
v. čuĩdìt. Rīdīt. bij tàdas 

sàimnìeces, kas àr kaĩmiņìem 

nesadzìvùoja ùn čuĩdìja suņus 

vìrsū. Apv. 

čuoksterēties 

v. ču kster ti s. Krunkoties. āda 

sāk ču kster ti s. EH I 299. 

 čupra  

subst. čupra. Skausts. pat¥vs 

paņ ma puĩku aîz čupras un 

aîzvi ka pi  viņa v¥c ki m. Apv.). 

LLVV I 230; sar. 

   < bkr. чуприна ‘cekuls (uz 

galvas); parūka’ (ME I 421);  

   baltu cilmes vārds – atv. ar 

pied. -rā- (-ro-) (LEV 2001, 

192). 

čurka 
subst. čurka. Abos galos 

noasināts puļķis. EH I 296. 

    čurku sist – spēle. EH I 296. 
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RUCAVAS IZLOKSNES LEKSĒMU SARAKSTS  
PĀRBAUDĪŠANAI UN PAPILDINĀŠANAI 

 

Leksēma(s)  Nozīme(s) 

A, Ā 

a — bet   

ābečnieks — pirmsskolas bērns; tie, kas mācās no ābeces 

ābelēt — rāt, pamācīt 

āboliņi (sarkanie, baltie) — mārpuķītes (Bellis perennis) 

abrakasis 
— 1. metāla rīks, ar ko sakasa kopā mīklas paliekas 

abrā; 2. kukulītis no abrā sakasītām maizes paliekām 

ace — 1. acs; 2. valgs adīklim 

ac¥r¦t — atcerēties 

acīte — akacis 

ādiņi — ādas (zābaki) 

adītā(j)š — 1. adītājs; 2. noadīts apģērbs 

adītinis — adīta jaka 

agris —  agrs 

āgs — bezgaršīgs 

ait¦na — aitiņa 

aizbraukt — aizlaisties (par putniem) 

aizlējums — ? 

aizlienēt — aizdot 

aizluksnāt — aizsteigties 

aizļurkāt — aiziet gurdeniem soļiem 

aizsalaist(ies) — aizlaisties  

aizšālēt — 1. aiztaisīt, aizbultēt; 2. nodalīt vienu no otra 

aiztrallāt — iet, jautri dziedot 

aka(l) — atkal 

akmin(i)s  — akmens 

alcavāt — skaļi saukt, rāties; vaicāt 

ali juk ben — ak; ak, ko nu  

ali juk ben nelāsnā — lūdzu, nedusmojies  

alpt — smakt 

āmars — āmurs 

ampelēties — blēņoties, draiskuļoties 

andelēt — tirgot, pārdot 

andelmanis — tirgotājs 
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anģinis — klaidonis 

an(t)kambaris — telpa lietu nolikšanai, uzglabāšanai 

ankurs — enkurs 

antiķi — uzacis 

apakaļ — atpakaļ 

apakaļu — atpakaļ 

apaļmutis 
— nēģis (Petromyzon marinus ‘jūras n.’; Lampetra 

fluviatilis ‘upes n.’) 

apdžūt — apžūt 

apkantēt — 1. apšūt malas, atlocīt; 2. apgāzt 

apkulas // apkūlas — apkūlības 

aplaķāt — staigāt garlaikojoties 

aplancīt — apciemot 

apļekāt — apiet 

apmauds — apātija 

apmaut — apaut 

apnīcis — panīcis; noguris 

appuškuot — appušķot 

apraut — apcept 

apsab¦rnuoties — apbērnoties 

apsadziedāt — apdziedāt  

apsagriezt — apgriezties 

apsagubināt — apsegt 

apsagutinā(ties) — apsegties 

apsaģērbt — apģērbties 

apsakabināt — apkampties 

apsaklāt — apsegties 

apsalinkties — izmainīties ceļiem 

apsarikties — 1. apjukt; 2. kļūdīties 

apsasegt — apsegt, apsegties 

apsasēsties — apsēsties 

apsasiet — apsiet  

apsasukties — apgriezties 

apsašalt — apsiet, apsieties 

apsašaust(ies) — apsegties, aptīties 

apskriet — atskriet 

apsutis — iereibis 

apšālēt  — apsist (piemēram, ar dēļiem) 
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apt¥kūns — sastrutojums 

apviķelēt — apsiet, aptīt 

apž¦rbus // apž¦rpus — ačgārni; jāteniski (?) 

ārtīkla // ārdīkle // 
ārdīklis 

— 1. dakša mēslu ārdīšanai; 2. divzaru dakša siena 

vālošanai 

ārkāties — klaigāt 

armētika — aritmētika 

arvienu — vienmēr 

āsamirst(ies) — aizmirst; aizmirsties 

āsaslēpties — aizslēpties, paslēpties 

asiņ(i) — asinis 

atbraukt — atlidot (par putniem) 

atbulu — atmuguriski  

atc¥r¦t — atcerēties 

atģēvelēties — atdzīvoties, atjēgties 

atiet — atnākt 

atjemt — atņemt 

atkakls — 1. izlaidies; 2. atturīgs kaut ko darīt 

atkrante — nogāze 

atlešāt — atšķaidīt 

atlīdzēt — atlīdzināt darot labu 

atluksnāt — atsteigties 

atļekāt — atnākt 

atmidzis — pussnauda; stāvoklis pirms pamošanās 

atmiekšķis // atmīkšķis — atkusnis 

atpumpāt(ies) — atpogāt(ies) 

ātrāk — agrāk 

atremt — atbalstīt, atstutēt 

atremties — atbalstīties 

atsagrīst — atgriezties atpakaļ (vecā vietā) 

atsagrīsties — atgriezties 

atsaģēvelēt — atdzīvoties, atjēgties 

atsalaisties — atpūsties 

atsapūst — atpūsties 

atsaremt(ies) — atbalstīties  

atsasekt — atcerēties 
Iatsašauties — pieskriet, apciemot (retu reizi) 
IIatsašauties — atdzesēties 
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atsataisīt(ies) — atlabt, atveseļoties 

atsaturēties — atturēties 

atsavadīt — atvadīties 

atserēmis — atmuguriski 

atseremt — atspiesties 

atskalste — krēsla atzveltne 

atskalstis  — krēsla atzveltne 

atskust — atpūsties 

atsprāgāt — atsprādzēt 

atsprākleniski — atmuguriski 

atsprākļu — atmuguriski (iet) 

atstanks — rezerve 

audzēt — audzināt [LLVV I 489; nevēl.] 

audzināt — audzēt (augus) 

austene // austine — 1. villaine; 2. austa sega 

auzīnu žūre — auzu pārslu ķīselis 

ave — aita (Ovis aries) 

avieča — avene (Rubus idaeus) 

avs — aita (Ovis aries) [LLVV I 515; novec.] 

āz // ās  — aiz 

āzbāzt — aizbāzt 

āzgalds — aizgalds 

āzinis — dienvidaustrumu vējš 

āziņa vē(j)š — dienvidaustrumu vējš 

āzkrāsne — aizkrāsne 

āzlaisties — aizlaisties (par putniem) 

āzmērkt — aizvērt (acis) 

āzmirst — aizmirst 

āzvirst — aizmirst 

B 

babals 
— 1. vabole (Elaphrus cupreus Dft. ‘skrejvabole’); 2. 

kukainis 
bada pankuoki — spec. vafeļu pannā ceptas pankūkas 

bada panna — dubultā panna figūrveida pankūku cepšanai 

bāde — pelde 

badmira 
— 1. aiz barības trūkuma panīcis, novārdzis cilvēks, arī 

dzīvnieks [LLVV II 20; niev.]; 2. tāds, kurš daudz un 

negausīgi ēd 
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bakāt — mīcīt 

balbieris — frizieris 

baldīties — dauzīties, rotaļāties 

bālenīt(i)s — brāļi; bāleliņi 

balgalve — pļavas pīpene (Leucanthemum vulgare) 

balks — balķis 

baltā tīre — kartupeļu biezputra 

baltais sviests — īpaši gatavots sviests 

baltvēdere — ? (auga nosaukums) 

bamba — naba 

bambāle // bambals — vabole (Coleoptera) 

bample — burka 

banditi — laupītāji, nelieši 

bante — lente 

bārbe // bārbis (dsk. 

bārbji) 
— 

rabarbers (Rheum Rhabarbarum) 

bars — vāls, posms [LLVV II 42; novec.] 

bārzda — bārda 

bašlaks — kapuce 

bastine — lakats 

batiķis — baķis 

baudžāt — būt nomodā 

baugs — neglīts, briesmīgs; nekaunīgs; nikns 

baznica — baznīca 

bēģele // bieģele — 1. logu aizvērtņi, slēģi; 2. palodze 

ben // b¥n 
— 1. jel, taču; 2. vismaz; 3. kaut cik; 4. izsaka kāda cita 

viedokli kā vācu vārds soll ‘vajadzēt’; 5. ? 
beņķis — krēsls; sols, garš sols 

b¦rn¦ns — bērniņš, bērns 

b¦r(n)s — bērns 

bērzt — berzt 

bešprātis — nesavaldīgs cilvēks 

bezdelinga — bezdelīga (Hirundo rustica) 

bīdeļi — smalka maluma milti 

bīdlēt — malt  

bidžīt — bakstīt, urdīt, dzīt 

bieģele — palodze 

bigna — biezoknis 

bigulis — krāsns kruķis 

biguze // biguzis — maizes zupa 

bile kā — vienalga kā 
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bile kumet — vienalga kad 

bili kumet — nav kur 

bilžkarte — fotogrāfija, attēls 
biļjuone // biļuone // 
biļuon(i)s 

— 
peonija (Paeonia) 

bimbals // bimbils — dundurs (Tabanus species) 

bimbāt — raudāt [LLVV II 91; sar., niev.] 

birštis — birste, suka 

bīrzs — birzs 

biški // bišķ¦n // bišķi 

// bišķiņ // bišķīt 

— 
nedaudz; mazliet 

bitki — nedarbi, nerātnības 

bizuot — skraidīt, skriet [LLVV II 97; sar.] 

bjaurs — nejauks; slikts 

blandīties — klīst apkārt, klejot, klaiņot [LLVV II 98; niev.] 

blašķe 
— neliela pudele, parasti plakana vai zāļu [LLVV II 99; 

sar.] 
bližģēt — spīdēt, laistīties 

blūdīt — runāt niekus, nepatiesību; melot 

blumīzer(i)s — mutes ermoņikas 

blusināt — ķert blusas (sunim, kaķim) 

bļaurs — nejauks; slikts 

bļūdīt — melst, runāt niekus 

bļuod¦ns — bļodiņa 

bļuods — bļoda 

bļurba — šķīdonis 

bosiks — bandīts, kauslis 

braģis — siena zārds 

braidžāt — brist, bradāt 

braikšķināties — trokšņot 

brakāties — mīdīties 

brāl¦ns — brālītis (?) 

brandavs — degvīns [LLVV II 113; novec.] 

brande // brandi(s) — vārītas cūku pupas ar visām pākstīm 

brands (vienskaitlin.!) — koka konstrukciju trupe [LLVV II 113 brants; novec.] 

braukšu — braukšus 

braukt pātaruos — pieteikt laulību 

braukties — sacensties braukšanā 

brauķīt — rīvēt 

brēkt — raudāt [LLVV II 117; sar.] 

br¦kulis — mazs bērns, kas vēl neprot runāt [LLVV II 118; sar.] 
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brēķis — brēkulis [LLVV II 118; niev.] 

brička — koka lāva gulēšanai 

briesmīgs — ļoti liels [LLVV II 120; sar.] 

brieža — švīka, svītra 

briež(ā)t — švīkāt, svītrot 

brišs — svaigs 

brīžamis — reizēm, dažreiz, brīžiem 

brucekl(i)s 
— galoda izkapts asināšanai [LLVV II 130 bruceklis; 

apv.] 
bruka — svārki uz auguma vidu 

Brūklene — govs vārds  

brūķēt — lietot (zāles) 

brūķēt muti — runāt pretī 

brumīzer(i)s — mutes ermoņikas 

bruokastes — brokastis 

briste — veste (tautastērpam) 

brūšlaks — zirgu tuberkuloze; aizdusa; stiprs klepus 

brūte — līgava [LLVV II 134; novec.] 

bruzdēt — rībēt, skanēt, dimdēt 

bubēre — upene (Ribes nigrum) 

budele — pudele 

budināt — mudināt 

budzis — augonis [LLVV II 136; apv.] 

buki — ķekatas 
bukstierēt // bukšķierēt 
// bukštierēt 

— 
lasīt pa zilbēm 

bukuolis — jērs (Agnus) 

buķis — ķekatnieks 

bumbaks — konfekte 

bumbulēt — klaiņot, neko nedarīt 

bumbungas — konfektes 

bunduls — koka trauks 

bundzis — vēders 

bungāt — klauvēt 

bungāties — klaudzināt 

bunte — saišķis 

bunts — nemiers, sacelšanās 

buņģinēt // (luņģinēt ?) — locīties 

buode — veikals [LLVV II 107; novec.] 
Ibuogans — līkums  
IIbuogans — nelīdzens (par audumu, adījumu u. tml.) 
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buomele — kokvilna 

buoze — rokas svari 

buozgalvis — kurkulis 

burbaks — konfekte 

būris — bars, liels daudzums cilvēku vienkopus 

būrķins — putnu būris 
Iburlaks — no māliem taisīts, nededzināts ķieģelis 
IIburlaks — blēdis, palaidnieks 

buršlaks — austa galvassega 

burtnica — burtnīca 

burvilka — virve buru uzvilkšanai 

bust — celties 

buštebātis — cukurs 

butele — pudele 

butelis — neliela māja 

butelīte — (demin.) pudelīte 

būti nebūti — nepatiesi stāsti, muļķības 

buts — neliela māja, būdiņa  

C, Č 

caurlielines — īpaša veida zeķes 

cedele — lapiņa; zīmīte 

c¥kuls — 1. uz augšu sasprausta bize; 2. izpūruši mati 

celinis — celiņš 

ceļlapa — ceļteka (Plantago) 

ceļt¥ks — ceļteka (Plantago) 

ceperi // cēperi — gublāna dzija 

ceperine // cēperine — gublāna dzijas galvas lakats 

cepetine — cepeškrāsns 

ceplis 
— 1. liela krāsns zemnieku mājās [LLVV II 174; 

novec.]; 2. vienā reizē izcepamais maizes klaipu 

daudzums  

c¥nkuot — būt nemierīgam 

c¥puruot — uzlikt pēdējo kūlīti uz gubiņu 

cēre — sprēslenīca 

cībanki — cepumi 

cibirkste — dzirkstele 

cieka — pušķis, zieds, kas piesprausts pie cepures 

ciekurznis — čiekurs 

cielēt  — slepus skatīties 
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ciema sluota 
— tāda, kas mīl staigāt pa ciemiem (pie citiem, nemīl 

būt mājās) [LLVV II 178; sar.] 
ciemins// ciemīns — kaimiņš 

ciemīte — kaimiņiene; viešņa [LLVV II 178; apv.] 

ciemu māte — kaimiņiene; viešņa 

cierāt — staigāt 

ciesa — vārpata 

cīlēt  — slepus skatīties 

cil(i)nāt — cilāt 

ciments — cements 

cimperlīgs — untumains 

cir(v)is — cirvis 

circinis — circenis (Acheta domestica) 

cirpaļāt — griezt, graizīt 

citūr — citur 

collāt — iet, soļot (parasti nesteidzīgi, ritmiski) 

cūkrāceņi — mazie kartupeļi 

cunna — lūpa 

cvība(n)ks — cepums, grauzdiņš 

čačis — 1. neliela siena kaudzīte; 2. zārds 

čačot — kraut 

čamdīt — taustīt [LLVV II 214; sar.] 

čamma — tūļa 

č¥kla — čakla 

čemerīčas — sauss zāļu tēju maisījums vai spirta uzlējums 

čibirkste — dzirkstele 

čučāt — gulēt (parasti par bērnu) 

čučurags — neizdegusi pagales daļa krāsnī 

čūksliens — čūkslājs [LLVV II 228; apv.], biezoknis 

čuma — daudz 

čupra — skausts [LLVV II 230; sar.] 

čušlis — čūska (Serpentes) 

D 

dabuit — dabūt, saņemt 

dabuot — dabūt 

daigi — asni 

dakšāt — dakšot 

dakšuotājs — cilvēks, kurš strādā ar dakšām 

dakterēt — ārstēt 

damelēties — trakot 
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dampa // dampis — kuļmašīna 

dancā kā lācis — saka par neveiklu, lempīgu, tūļīgu cilvēku 

dancāt — dejot 

dancuošana — dejošana 

daņģināt — vest (pūru) mājās 

daņģināties — pārcelties (ar iedzīvi) 

dārbs — darbs 

dārz(a)s — dārzs 

dātums — datums 

daug — daudz 

debestinis — debess 

deķis — sega [LLVV II 301; novec.] 

dēle — dēlis 

dēlinis — dēls 

depitāts — alimenti, uzturlīdzekļi 

dicele — divriči 

dienēt — strādāt par algu [LLVV II 333; novec.] 

dien¥sta meita — kalpone [LLVV II 323; novec.] 

Die(v)s — Dievs 

Dievins — Dievs, Dieviņš 

diezugan — diezgan 

dīdīšana — kristīšana (?) 

dīgulis — sāpes 

diksnāt — iet sīkiem solīšiem 

dikti — ļoti [LLVV II 344; novec.] 

divējs — divēji 

dīv¦ns — jocīgs, savāds (par cilvēku) 

dīvs — brīnums [LLVV II 365; poēt.] 

dižā kūma — lielā krustmāte [LLVV IV 486 kūma; novec.] 

dīžāties — dīdīties 

dižgabals — lielgabals [LLVV II 368; novec.] 

diži — ļoti; daudz 

dīžoties — mīņāties 

dižs — liels [LLVV II 368; folkl.] 

drābule 
— 1. palags; 2. šūpulis, kas veidots, palagu iesienot 

koku zaros 
dracināt — tracināt 

dracis — tracis 

dragūns — tas, kas plosās, trako; draiskulis 

drāna — lakats 

drānele — lakats; lakatiņš 
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drānīna — neliels lakats 

drān¦nas — drēbes 
Idraņķis — laikapstākļi, kad vienlaicīgi ir sniegs un lietus 
IIdraņķis — cūku ēdiens 

drašķēties — ārdīties, plosīties, draiskoties 

drašķis — draiskulis 

drašķīt — plēst 

drāte — stieple  

drēģis // drēģis 
— ar šķērskokiem savienoti divi garāki koki (kārtis) 

kaut kā nešanai; nestuves 
dreija — virpa 

dreijāt — virpot 

drellēt — vērpt (?) 

drellis — 1. linu dvieļu audekls; 2. īpašs raksts 

drepelēt(ies) — rāpties, kāpt 

drēža — ķirzaka (Lacertidae) 

dricelēt — ar grūtībām, pretošanos vilkt, pārvietot, raut 

dricināt — šķindināt; dīdīt (naudu) 

driķeris — durvju rokturis 

drīvāt — špaktelēt, aizziest; aizbāzt 

driveld(r)eķis — (pārn.) degvīns 

drupīgs — drupans 

dub¥ns — dibens 

dubultiņi — divkārši, silti cimdi ar oderi 

du  // dui // duj — divi 

duidubinis // dujdubinis — koka trauks, muciņa ar diviem dibeniem 

duidub¥ns// dujdubenis — koka trauks, muciņa ar diviem dibeniem 

dujpadsmit — divpadsmit 

duļļi — ierīce laivas malā, kur iestiprināt airus 

dumbēris — 1. bedre; 2. purvaina vieta 

dumbla — ezera dūņas 

dumpekla rati — rati mēslu vešanai 
dumpekles // 

dumepkl(i)s 
— 

rati mēslu vešanai (redeļu vietā dēļi) 

duominas — domas 

duŗis — durvis 

durns — ārprātīgs, neprātīgs [LLVV II 418; apv.] 

duršlaks // duršļaks — caurduris 

dur(v)es // dur(v)is — durvis 

dusulis — aizdusa; klepus 

dūšā (būt) — būt iedzērušam 
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dūšīgi — savaldīgi, stipri [LLVV II 425; sar.] 

dvākuot — elpot 

dvēs¥l¦na — dvēsele, dvēselīte 

dz¥guzīte — dzegužpuķe (Orchis maculata) 

dz¥lt¥nais sviests — parastais sviests 

dzemdibas — dzemdības 

dzērkle — rīkle 

dzersis // dzērsis — 1. no iesala taisīts alus; 2. viegls dzēriens 

dzieds — dziedrs 

dzievāt(ies) — dzīvot; strādāt; rotaļāties 

dzievinieks — strādnieks 

dzievot — strādāt 

dzievuoties — darboties, rotaļāties 

dzijnadzis — ienadzis 

dzīnadzis  — ienadzis 

dzīrkal(i)s — lielībnieks 

dzirkl¦ns — lielībnieks 

dzīrklis — lielībnieks 

dzirties // dzīrties — lielīties 

dzive — dzija 

džungliens — aizauguši, necaurejami krūmi vai zāle 

E, Ē 

ei ben — nu taču; ko nu 

ektīgs — košs, spilgts 

ēķelējums — tamborējums 

ēķeles — kārstuves 

ēķelēt — tamborēt 

ēķelēts — tamborēts 

ērzināt — kaitināt 

ešeris — asaris 

F 

febrālis — februāris 

fektēšana — 1. krāpšana, zagšana; 2. aizņemšanās 

fērma — ferma 

fikss — ātrs 

fingulierēt — izdomāt, fantazēt 

fōrma — forma 
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foterēties — fotografēties 

friz¦tavs — frizētava 

G, Ģ 

ga(r) — gar 

gābšine — mantrausīga sieviete 

gābšis — mantrausīgs cilvēks 

gābties — raust, raut sev kaut ko 

gadatirgs — gadatirgus 

gadiens // gadijiens — gadījums 

gaidības — grūtniecības stāvoklis [LLVV III 25; reti] 

gailina — gailene (Cantharellus cibarius) 

gaišma — gaisma 

galdadrāna — galdauts 

galdinis 
— labiski-kreiliskā adījuma josla – parasti cimdu un 

zeķu kātos 
galdins — koka trauku sānu koka dēlītis 

galere // galer(i)s — galerts 

galvāčis — gudrs cilvēks 

gandarkāja — ? (auga nosaukums) 

gandr(i)s — stārķis (Ciconia ciconia) [LLVV III 69; apv.] 

gangstīkla — āksts 

gangstīties — ākstīties 

ganīkla(s) // ganīkle — ganības 

ganiķis — gans, ganiņš 

gapele — dakšiņa 

gāpšis — mantrausis 

gardīnes // gardīņi — aizkari [LLVV III 73 gardīnes; novec.] 

gards — aizgalds (cūkām) 

gārds — garšīgs 

garināt — dzesināt 

garnaģis — zaglis, laupītājs 

gārži — garšīgi 

gauneris — sīkstulis 

gausināt — bagātināt; dot svētību veiksmi [LLVV III 88; novec.] 

glabāties — slēpties 

glabiņas — paslēpes 

glauns — moderns [LLVV III 99; novec.] 

glāzene // glāzine 
— zilene (Vaccinium uliginosum) [LLVV III 100 

glāzine; apv.] 

glāz¦na — glāze, glāzīte 
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glāzs — stikls 

glāžu kalns — stikla kalns 

grabekls — liels runātājs, pļāpa 

grā(v)jmale — grāvmala 

grāpis — katls [LLVV III 127; sar.] 

graudiens — grāviens 

grauzt — ducināt 

gravis — grāvis 

gr¥bnaģis — cilvēks, kam viss krīt ārā no rokām 

greibt — ķert, grābt 

gr¥mzdi — dradži 

grezele — veca sieviete; vecene 

grībs — sēne 

Grieta — iesauka sievietei ar pv. Margrieta 
Igriezt — zāģēt 
IIgriezt — vērpt 

grīzties — atgriezties 

grīžules — nevērpti lini 

grīžuole — savīti, nevērpti lini 

gruce — grūbu putra 

grumties — spēkoties 

grumzdēt — dārdēt 

grumzdiens — pērkona dārdiens 

gruntīgs — pamatīgs [LLVV III 156; sar.] 
grūša // grūšis // grūšu 
kuoks 

— 
bumbiere (Pyrus) 

grūši — grūti, smagi [LLVV III 160; apv.] 

gŗūt(i) — grūti, smagi 

gub¥nājs — mākoņi 

gūbrinēt — locīties, ložņāt 

gult¥na — gulta, gultiņa 

gults — gulta 

gumbs 
— 1. nelīdzenums (parasti uzreiz nepamanāms, 

nesaskatāms); 2. samezglojums  
gumijinis — gumijas zābaks 

gumijnieks — gumijas zābaks 

gunskurs — ugunskurs [LLVV III 175; poēt.] 

guosn¦ns — tele 

guove — govs (Bos primigenius f. taurus) 

guov¦ns — teļš, telēns; grotiņa 
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gurkls // gūrkls — ķirbis (Cucurbita pepo) 

gūža — zoss (Anser anser f. domestica) 

gūž¦ns — zoslēns 

gūžine — zosu māte 

gūžines — purenes (Caltha palustris) 

gūžins — zostēviņš; zoslēns 

gūžpuķe —  purene (Caltha palustris ‘purva purene’) 

gvazdiks — samtene (Tagetes) 

ģēģeris — mednieks 

ģeldēt — derēt, būt noderīgam 

ģeldīgs — derīgs 

ģelzis — asmens (nazim) [LLVV III 179; novec.] 

ģ¦rbdare — šuvēja 

ģērēt — mīt ādas; vilkt nost ādu 

ģerkle // ģērkle — rīkle 
Iģēvele — zelminis [LLVV III 185; novec.] 
IIģēvele — dzīvība 

ģīga — vijole 

ģīle — ozola zīle 

ģīļuot — bizot (parasti par govīm) 

ģīnadzis — ienadzis 

ģinkla — cīpsla 

ģirkle — rīkle 

ģ¦rmanis — ādminis 

ģ¥davāt — atcerēties; pieminēt 

ģ¥duot — ilgoties; pieminēt 

ģ¥guže — dzeguze (Cuculus canorus) 

I, Ī 

i — ir 

i - i — gan – gan [LLVV III 212; sar.] 

iegātnis 
— meitas vīrs, kas dzīvo viņas vecāku mājās [LLVV III 

256; vēst.] 

iekš — uz [LLVV III 295; novec.] 

iesabrēkties — iebrēkties 

iesarauties — ierauties 

iesavaidēt — ievaidēties 

iesavērst — iekrist 

ieskatīt — uzskatīt 

iesmigt — iedurties 
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iespringt // iespriņgt — iesprūst 

iet pa viku — iet bojā 

ievedēji — vedēji, liecinieki kāzās 

ieviķelēt — ietīt 

iezabāt (zirgu) — ielikt zirgam mutē laužņus 

īgārnis — no tīkliem veidots maiss 

īķils — putnu būris 

ilgem — ilgi 

ilgu — ilgi 

internats — internāts 

ira // irā — ir 

irka // īrka — dekoratīvi izšuvumi kreklam (uz pleciem) 

irkuots — izšūts tautiskais krekls 

istab(a)saugša — istabaugša 

istuba — istaba 

īšnavas — pārtikas produkts, kas gatavots no cūku taukiem 

izandelēt — izpārdot 

Īzaveča // Īzavečs — grāvis Rucavā 

izbundzis — izlepis; izvēlīgs 

izdievēt — izdilt, novājēt (par cilvēku) 

izgvaltēt — izmocīt 

izkabināt — izķert, noķert 

izkapte — izkapts 

izklasēt — izšķirot 

izklisuši — lieli; izstīdzējuši 

izkurēt — izkurināt 

izķeipt — izķepuroties, pārdzīvot slimību 

izķēzis — izpleties, izstiepies 

izmašinēts piens — piens, kas atdalīts no krējuma 

iznērt — izārdīt, izjaukt, nonēsāt līdz izjukšanai 

izpāķis — izlutis, slinks 

izplempt — izdzert 

izpuškuot — izrotāt 

izsaduomāt — izdomāt 

izsagulēt(ies) — izgulēties 

izsakaut(ies) — izkauties 

izsalamā(ties) — izlamāties 

izsamazgāt — izmazgāt 

izsameklēt — izmeklēt 

izsaduomāt — izdomāt 

izsagulēt — izgulēties 
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izsaķētis — atspiedies 

izsamācīties — izmācīties 

izsamesties — spontāns aborts (parasti par lopiem) 

izskleist — izklāt 

iztīsis — izstiepies, izstīdzējis 

izvagāt — izvagot 

J 

jaks — jaka 
jakte — 1. medības; 2. jautras izdarības 
jāmarks — gadatirgus 
jaunajie — jaunie 
jaunātne — jaunatne 
jauniķis — jaunietis 
jauņava — 1. jaunava; 2. vedekla 
Jaur(i)s — uzvārds Rucavā 
jāvals — liels daudzums 
jemt — ņemt 

j¥zga 
— sajukums, jūklis, neizpratne [LLVV IV 47; 

sar.] 
jorģīnes — dālijas (Dahlia) [LLVV IV 52; sar.] 
jumis — jums 
jupķis — īsa vīriešu jaka 
jūŗa // jūŗe — jūra 
jūres m¦sli — jūras mēsli 
jurģene // juŗģīne — dālija (Dahlia) 
jūrmalis // jūŗmalis — jūrmala 

K, Ķ 

kā brīž(i)s // kā brīž(u)s — kā brīžiem 

kā // kuo nāris — kaut kā  

kabeļkruons — vainags, kuru karina uz krusta 

kacēt — sniegt, dot 

kacināt — kaitināt [LLVV IV 74; sar.] 

kad nārint — kaut kad 

kadeģis — kadiķis 

kadreiz — kādreiz 

kaimeņi — kaimiņi 

kājines — vilna, kas cirpta aitām no kājām 
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kaķināt — krāpt, maldināt 

kaķins — runcis 

kālabade // kālabadi — kāpēc, kālab 

kalašas — galošas  

kāle — kamēr 

kalējš — kalējs 

kalender(i)s — kalendārs 

kalmuks — žurka (Rattus) 

kalpāt — kalpot 

kalva 
— 1. paaugstināta vieta zemā, purvainā vietā;   

2. zemūdens vai virsūdens saliņa ezerā [LLVV IV 

112; apv.] 

kambargals — istaba, kas piebūvēta virtuves galā 

kambaris — pieliekamais [LLVV IV 113; novec.] 

kambrāns — klibs zirgs 

kām¥r // kam¥r — kamēr 

kampa // kampis // 
kamps 

— 
1. rokturis; līksts; 2. zirga loks 

kamuolis — kamols 

kamzuolis — šūts virsējais apģērbs vīriešiem 

kanālis // kanāle — kanāls 

kandavāt — traucēt ar pavēlēm, rīkojumiem 

kante — mala 

kantēt — griezt, velt 

kaņava — kanāls 

kapanāt — spārdīties kājām 

kapeiķis — kapeika 

kapija — kafija 

kapzeķe — īsa vilnas zeķe 

kārde — ratu redele 

kārnele // kārnelis — ķerra 

kārsts — karsts 

kaŗš — karš 

kāršinēt — nokopt (galdu), sakārtot 

kartupeļu tīre — kartupeļu biezputra 

kaŗuote — karote 

kasa // kase — bize, matu pīne 

kāsis — klepus 

kast  — novākt (kartupeļus) 

kāsulis // kāsus — klepus 

katrs kurš — ikviens 
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kauč  — kaut 

kauč kāds — kaut kāds 

kavāt — 1. sargāt, slēpt; 2. apbedīt; 3. kopt, auklēt 

kavāties — paslēpties 

kazvilla — savēlusies, pārstrādei neizmantojama vilna (?) 

klaidīt — glaudīt 

klapati — rūpes 

klārēt — stāstīt 

klastīt — vicināt, izrādīt (kaut ko) 

klastīties — māt (ar roku); mētāties 

klāsts — aizbīdnis 

klātāk — tuvāk 

kl¦gāt — klaigāt 

kleidunga // kleidungs — 1. loga rāmis; 2. dēlītis, kas uzsists loga rāmim 

klejāks // klijāks — klaidonis 

klejāt — klaiņot 

klēte — klēts 

klibāt — klibot 

klijāns — klaidonis, klejotājs 

kluc¦ns — klucis; klucītis 

kluktis — žagas 

klumpe — koka kurpe 

klupināt // klupinēt — klupt; iet klūpot, kājām ķeroties 

klūrinēt — bezmērķīgi staigāt 

kļavs — kļava (Acer) [LLVV IV 276; apv.] 

knabzeķe // knapzeķe — īsa vilnas zeķe 

knaģis — veļas āķis [LLVV IV 279; sar.] 

knapi — ļoti maz; tikko 
Iknāpinēt — snaust 
IIknāpinēt — knābāt 

knausis — ods (Culex pipiens) 

knēdeļi — biezpiena mīklas klimpas 

knipluoks — ķiploks 

knīpstanga — sīkstulis 

knīpstangas — knaibles [LLVV IV 283; sar.] 

knipšis — maizes kukuļa galiņš 

knist — rakt 
knuisis // knuišis // 

kņuišis 
— 

ods (Culex pipiens) 

kņ¦gāt(ies) — 1. negribīgi ēst; 2. notraipīt, nosmērēt 
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kompe — konfekte 

konfete  — konfekte 

kracis 
— dzelzis ar katrā galā diviem spicumiem, ko slidenā 

laikā sēja pie kājām, lai vieglāk iet 

krāgs — apkakle 

kraģis — ķeblis [LLVV IV 390; sar.; retāk] 

kraptīgs — sātīgs 

krāsne — krāsns 

kratine — putraimu un kartupeļu biezputra 

krātiņi — smaganas, aukslējas 

krecele — spirālveida korķa viļķis 

kraukšķis — bumbiere (Pyrus) 

kreimališķis — rādītājpirksts 

kreims — krējums 

kr¥ķ¥na // kr¥ķ¥ns — jaunpiens 

kremīzeris — zirgu slimība 

krēms — krējums 

kreņģelis — kliņģerīte (Calendula officinalis) 

kreņķi — bēdas 

kreptīgs — sātīgs; ass, pikants (par ēdienu) 

kr¥sni — dradži 

kretals — graudu tīrāmā ierīce 

kričas — (niev. ?) bikses 

kričuole — drusciņa, mazumiņš 

kričuoles// krīčuoles — koka slidas 

krīģis — lukturis ar putniem (?) 

kriņģelis — kliņģeris 

krizduole — ērkšķoga (Grossularia reclinata) 

kruķīt — griezt 
Ikrumslis — pirkstu locītava [LLVV IV 448; apv.] 
IIkrumslis — kaut kas sīks, mazs 

krungulis — ciets gabals 

kruocenis // kruocinis — tautiskie sieviešu svārki 

kruocenis — kroka 

kŗuocins — gofrēts, ar ielocēm 

krūp¦ni — putraimi 

krūpi — 1. putraimi; 2. grūbas 

kŗupis — krupis (Bufo vulgaris) 

krustis šķērsis — krustām šķērsām 

krustubas // krustūbas — kristības 
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krustūbnieks — kristību viesi, kristībnieki 

krustumāte — krustmāte 

krūzina // krūziņa — krūze; krūzīte 

krūzu — sprogaini 

kubeklis — balts līgavas plīvurs pār vaiņagu 

kubināt — segt, pārklāt 

kudla — pakausis 

kūds — vājš 

kūģis 
— 2–3 metru gara garena siena guba, ko pārnēsā uz 

kārtīm 

kuiti — krūmi 

kūja — nūja 

kukņāt — lēni iet 

kukšta — pauna, ko nes uz muguras 

kulne — papēdis 

kulstīt mēles — tenkot 

kulša — gurns 

kuļķi — kartupeļu klimpas 

kumās¦ns — kumoss; kumosiņš 

kumāss — kumoss 

kumet — kad; kamēr 

kūmina — krustmāte 

kumpelis — nazis, duncis 

kump¦ns — nazis; duncis 

kumpete — konfekte 

kumpis — nazis; duncis 

kumste — dūre 

kumstines — dūraiņi 

kūmuoties — būt par krustmāti 

kunkulīna — piena zupa 

kunna — pumpa, puns 
kuntene// kuntine // 

kuntīne 
— 

liels lakats 

kuņa — kuce 

kuņģa raksts — adījuma raksts 

kuo nārin // kuo nārs  — kaut ko 

kuocines — koka tupeles 

kuocinis — koks; kociņš 

kuodelis — kodaļā satīti lini vērpšanai; nekārtīgi savelti mati 

kuoka mantelis — zārks 

kuorpe — kurpes 
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kup¥ns — kupena 

kūpināt — 1. žāvēt; 2. ārstēt, laižot virsū dūmus 

kūpināts piens — biezpiens 

kupķēze — galerts 

kupše — pircēja 

kuŗ — kur 

kurāmit — kaut kur 

kurē — kur 

kurēt — kurināt 

kurināmais — materiāls kurināšanai 

kūrināt — kurināt 

kurķis — korķis 

kur nāris  — kaut kur 

kūrpe — kurpe 

kurp¦nas // kurp¦ni — kurpes; kurpītes 

kursma // kūrsma 
— malkas daudzums, ko vienlaikus var salikt krāsns 

kurtuvē 

kusac¦ns — (demin.) gabaliņš 

kuska — galvas lakats 

kūtene — piekaramā atslēga 

kuti — bārkstis 

kūturuot — vilkt dzīvību 

kutis — pārticis 

kuvere // kuvēre — aploksne 

kužināt — ārdīt sienu 

kvauķine — pīpe 
Iķaule — cūka (Sus scrofa f. domestica) 
IIķaule — nepraša; nevīža 

ķausis // ķaušis — ola 

ķaušķins // (kaušķins ?) — ūdens smeļamais kauss 

ķebeklis — kaplis kartupeļu rakšanai 

ķeiris — kreilis 

ķeižāt — plati plest kājas, augšstilbus 

ķeižāties — cilāt kājas nepieklājīgi augstu 

ķēķe // ķēķis — virtuve [LLVV IV 531 ķēķis; novec.] 
ķemberķins // 

ķemberķīns 
— 

tualete 

ķēmeles — ķimenes (Carum carvi) 

ķemerķins // ķemmerķis — tualete 

ķempe // ķempine 
— 1. piepe (Heterobasidion annosum); 2. ievārījuma 

pelējums 



56 

 

ķencele — sainis, pauna 
Iķenka — spieķis, nūja 
IIķ¥nka — kleperis; parasti – vecs, nodzīts zirgs (lops) 

ķenkle — ciska, gurns; kāja 

ķenksle — pacele 

ķ¥p¥na — akna 

ķ¥p¥nd¥sa — aknu desa 

ķ¥ravāt — sargāt, pieskatīt; vākt, sakopt 

ķeriņas — ķeršana (spēle) 

ķ¦rna — ķērne 

ķ¦rnāt//ķ¦rnāties 
— notraipīt; izniekot, nelietderīgi iztērēt [LLVV IV 536; 

sar.] 
ķērnes piens — paniņas 

Ķ¦rsta // Ķ¦rst¦na — pv. Rucavā 

ķērt — ķert 

ķerte // ķērte — telpas stūris; istabas kakts 

ķ¥skāt — vilkt līdzi, staipīt 

ķeste 
— kārts, uz ko saliek sienu (4–5 m vienmērīgi garas, 

slaidas kārtis ap 6–8 cm diametrā) 

ķesteris 
— mācītāja palīgs baznīcā, pērminderis [LLVV IV 540; 

rel.] 

ķ¥turāpu(s) — četrrāpus 

ķezberis //ķezbere — ķirsis (Cerasus Juss) 

ķibināt 
— aizskart, aiztikt gan fiziski, gan vārdiem; piestiprināt 

līmējot 

ķienis — sveķains skals, šķila 

ķiermins //ķirm¥ns // 

ķirmins // ķirmīns // 

ķīrmins 

— 

1. tārps; 2. čūska; 3. rāpuļi bez kājām 

ķīķerēt // ķīķirēt — 1. skatīties caur tālskati; 2. lūrēt 

ķīķīzeris — tālskatis 

ķīlāt — viegli, ne stipri sist ar āmuru, klaudzināt; labot 

ķiļķ¥ns // ķiļķins — (miltu) klimpa [LLVV IV 544 ķiļķens; apv.] 

ķimerēt — labot; grozīt; pārlikt; izjaukt 

ķimšāt — negribīgi ēst; gremot (?) 

ķinis — miga, cisas 

ķinkals — desas līkums 

ķinknāt — locīties, klanīties 

ķinkt — salt, stingt; ilgi gaidīt, stāvēt 

ķipīgs — lipīgs 
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ķipt — lipt, pielīmēties 

Ķirbas pļava 
— pļavas virzienā no Rucavas centra Bārtas upes ZA 

virzienā 
I ķirka // ķīrka — 1. balss; 2. kliedziens (skaļš, spalgs) 
IIķirka — lauznis 

ķīrkals — kliedzējs, kliedziens; balsene, balss 

ķirmēt // ķīrmēt — bezmērķīgi gaidīt; ilgi, nepacietīgi gaidīt 

ķīrzaks — ķirzaka (Lacertidae) 

ķisenis // ķisin(i)s  — spilvens 

ķiseņdrāna — spilvendrāna 
Iķists — no dēļiem sanaglots būris lopu pārvadāšanai 
IIķists — puzuris 

ķiškas // ķiškes — lopu zarnas 

ķizināt — rādīt; cilāt 

ķudele 
— 1. tīkls zivju ķeršanai; 2. jūras zvejā: īpašs vadiņš 

ēsmas zivju ķeršanai 
Iķūķis — Ziemassvētku ēdiens no graudiem, sīpola, speķa 
IIķūķis — aploks 

ķūle — nepraša, nevīža 

ķullēt — maisīt, nekārtīgi jaukt 

ķuocis — grozs [LLVV IV 550; apv.] 

ķupis — neass nazis 

ķups — neass, truls 

ķusinis — midzenis; kamols (savēlies kamolā) 

L, Ļ 

lace 
— apģērbam (svārkiem, biksēm, jakām) piepogājama 

daļa  
lai rīštas! // lai rīštis! — lai paliek! 

laicīt — saglabāt 

lakals — dzēriens 

laķāt(ies) — klaiņot apkārt 

laķierēts — lakots 

landžāt — ložņāt 

langtis — tītavas vertikālā plaknē 

lankmerģis — iezīmēta, atzīmēta vieta (jūrā, kartē, laukā) 

lapāt — lapot 

lapse — lapsa (Vulpes vulpes) 

lāsnāt — dusmoties 

lašine // lašinis — 1. pažobele; 2. vieta, kur no pažobeles tek ūdens 

lauzna — plāna ledus kārtiņa virs ūdens 
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lazda — nūja, spieķis 

ledene — leduspuķe (Begonia semperflorens) 

leika // leiks // lēks — piltuve  

lenta — dēle 

lēvere // lēveris — zivs akna 

libitki — nieki, sīkumi 

liekarsti — dabīgi ārstēšanās līdzekļi 

liekumi — lopu zarnas 

lielā sprākle — lāpāmā adata 

lielais samts — pavārnīca, lielā karote 

Lielediena — Lieldienas 

lieliņi — zeķes līdz vai pāri celim (parasti bez pēdas) 

liga — slimība 

ligāns — slimnieks 

Līguo diena — Līgo diena 

līkste — 1. kārts; 2. rokturis 

līmāt — līmēt 

lince — vieta, kur žāvē linus 

lindraks // lindruks — svārki [LLVV IV 715; novec.] 

linu mīstas — linu apstrādāšana 

lipine // lipinis // līpine — 1. lievenis; 2. terase 

lipstiķis // lipštuks — lupstājs (?)  (Levisticum officinale) 

lipt — kāpt 

list¥ns — pilns līdz malām 

luģes — īsas, platas slēpes iešanai pa sērsnu vai trauslu ledu 

lukne — zema, mitra vieta 

luksināt — vaicāt 

luksnāt — lēni skriet; rikšot 

lūkstis — zema, mitra vieta (?) 

luņģinēt — līst, ložņāt 

luņķis — desas līkums [LLVV IV 754; sar.] 

luoga dadzis — alveja (Aloe vera) 

luone — alga [LLVV IV 743; novec.] 

lupt — mizot 

luste — prieks; jautrība [LLVV IV 756; novec.] 

lutka (< ludka) — neliela, plakandibena laiva 

ļ¥kāt — iet, skriet 

ļ¥rga  — kandža [LLVV V 30; vienk.] 

ļudinkas — (niev. ?) bikses 

ļudras — (niev.) nošļukušas, platas bikses 



59 

 

ļumeklis — ļoti trekns (par ēdienu – gaļu, speķi) 

M 

magarīčas — magaričas 

magona — magone (Papaver) 

maģ — maz 

maģā kūma — krustvecāks, kurš kristāmo ienes baznīcā 

maģs — mazs 

mai(k)ste — rīkste 

maišims // maišīms — iejava maizes mīklai, alum 

maišīma zupa — iejava zupa 

maķenīt — mazliet, nedaudz [LLVV V 69; sar.] 

Malle // Mall¦na // 

Mārguža 

— iesauka sievietei ar pv. Margrieta, Mārģieta, 

Margieta, Marģieta 

mana — mans 

mantelis — mētelis [LLVV V 87; novec.] 

mārģine 
— paliels galvas lakats ar ieaustām puķēm, mezglotām, 

pagarām bārkstīm 

mārša — 1. brāļa sieva [LLVV V 98; novec.]; 2. līgava  

marškans — bezvilnas, linu vai rupjš pakulu audekls 

marškūnes — rupju linu, pakulu vīriešu bikses 

mārte — vedekla 

maucis — liela pērļota aproce 

maucītis // maustiņš — maza pērļota aproce 

mauris — afrikānis (?) 

maurs — pagalma mauriņš (zāliens) 

maut — aut 

mazgums — mezglojums, cers 

m¥d¥gs — izejviela (?) 

meiča 
— jauna neprecējusies sieviete, meitene [LLVV V 138; 

sar.] 

m¥laģis — melis 

Mellītis — zirga vārds 

m¥lls — melns 

Melnis — zirga vārds 

M¥ncas māja // M¥nci — mājvārds Rucavas Nidā 

mencine — kāpuru, mēslu muša (Tachina grossa) 

mencis — menca (Gadus morhua callarias) 

m¥ncu bikses — ikri 

meniķis — aizsprosta būve ar slūžām dīķa ūdens līmeņa 
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regulēšanai 

mērdelis — (niev.) pusdzīvs, tikko dzīvs 

merģele // mērģele — (niev.) meitene 

mietur(i)s 
— no samērā tievas zarainas egles galotnes izgatavots 

priekšmets maisīšanai, putošanai [LLVV V 211 

mieturis; apv.] 

mievis — kaija (Larus) 

Mīle // Mīl¦na — iesauka sievietei ar pv. Emīlija 

mīstīkla — piederums linu mīstīšanai 

mīte — īre 

muduri 
— svārkos iešūtas dziļas ieloces sānos [LLVV V 278; 

etn.] 
muities // mujties // 
mūjties 

— 
ne īpaši veiksmīgi strādāt, darboties, dzīvot; mocīties 

muižļi — gruži 

mūkla — staigna vieta, kur stieg 

mukuris — 1. mūks, svēts cilvēks; baptists; 2. atturībnieks 

muldēt 
— teikt, runāt (ko bezjēdzīgu, nesakarīgu) [LLVV V 

286; vienk.] 
mūlis — seja [LLVV V 286; vienk.] 

mumis — mums 

mūsāt — noraudzīties, dīkdienīgi stāvot 

musline // muslīne 
— plāns vilnas lakats parasti ar lielām puķēm (pie 

tautastērpa) 
mustur(i)s — raksts, ornaments [LLVV V 299 musturis; novec.] 

mušķabāts // mušķebāts 
// mušķibāts 

— 1. cukurs; 2. cukura kārums (knupītis);  

3. cukurgalva – cukurs lielā gabalā (?) 
mutars // mutārs — uzgrieznis 

mutulis — burbulis vārot 

N 

nabaģine — nabagmāja, nespējnieku patversme 

naglāt — naglot 

nagliči — krustnagliņas 

naģe — varde (Rana) 

nāmats // nāmets — Rucavas sievas galvas dvielis 

nāpasts — atrašanās tuvu miršanas stāvoklim 

narēks — locītava 

nārin — kaut (?) 

naris — locītava 

nasturcija — krese (?) (Tropaeolum majus) 
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nātns — lina vai kokvilnas audums 

nav brīv — nedrīkst 

neblikt — pietrūkt 

nedārs — nejauks; nesaticīgs 

numkats (?) — saimnieka atvietotājs citā mājā 

nuoalpt — nosmakt 

nuogreibt — noķert 

nuoķincis — nosalis, sasalis 

nuopeižāt — nosmērēt 

nuote — vajadzība, nepieciešamība [LLVV V 716; novec.] 

nuotīgs — steidzams 

nuovindelēt — nosiet, notīt 

nuovirst — nokrist 

nuoziņģāt — nodziedāt 

Nuž¦na — iesauka sievietei ar pv. Anna 

P 

paaugas — mati pie deniņiem 

pa bišķim — nedaudz 

pabīšuot — atmosties 

pabukļi — galda piederumi  

pabust — pamosties 

pacelt — pasiet uz priekšu (par lopiem) 

pacierāt — pastaigāties 

pāde // pād¦na — kristāmais bērns; krustbērns [LLVV VI1 113; etn.] 

padeģis — tāds, kas cietis ugunsgrēkā 

padēlis — audžudēls 

pagaudīt — nokaut (par lopiem) 

pagrandis — abrkasis 

paģērēt — pieprasīt [LLVV VI1 148; novec.] 

paisēkla // paisēkls — vieglprātīgs cilvēks 

paisīkla — aužamo stāvu piederums – paminu atsaites 

pakacēt — pasniegt 

pakuoda — aizdars, pavalgs 

paķināt // pāķināt — lutināt 

palašine — vieta, kur no jumta malas tek ūdens uz zemes 

palaunaģis — launags 

pališķēt — 1. pagaršot, našķoties; 2. glaimot 

palosināt (uo ?) — palaist vaļīgāk 

pamantāt — nokaut (par dzīvniekiem) 
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pamēklis — nievājošs apsaukājamais vārds 

pamsāt — pārdzīvot paģiras 

panāksnieks — sievas puses radinieks [LLVV VI1 250; etn.] 

pankuoki // p¥nkuoks — pankūka 

pāpa — brūce, ievainojums 

pāpāt — auklēt; lutināt 

pāpuklis — luteklis 

papžimdis — slimīgs, nepatīkams cilvēks  

parūmēt — atbrīvot (vietu) 

pasakremties — atbalstīties ar elkoņiem 

pasavākties — pavirzīties nost, nebūt kādam ceļā 

pasēt — derēt 

pasirži — pakrūte 

paskubt — pasteigties 

pasmiļķīt — izkvēpināt 

pastuote — apģērba (svārku) apakšējā, atšūtā mala 

pasukas — paniņas 

pašum¦r — tobrīd, nupat (?); tajā laikā 

pašutis — jocīgs, traks 

patali — 1. pēlis (dūnu sega); 2. lupatas; 3. gultas veļa 

pātarnieks 
— cilvēks, kas vada lūgšanas, runā dievvārdus; 

aplasītājs kapos 

pažāt — pažaut 

pažīčāt — 1. aizņemties; 2. aizdot 

p¦da // pēdiņa — kūlītis 

pederrati — (mīksti) rati ar atsperēm 

pelcēt — urinēt 

p¥li — graudu atbirumi, pelavas 

P¥lnu diena — Pelnu diena (septītā trešdiena pirms Lieldienām)  

pentāgs — olu kultenis; omlete (ar speķa gabaliņiem pienā) 

perekline — vista, kas perē 

pērve — krāsa 

pērvēt — krāsot 

piebust — pierast 

piegrazāt — piedraudēt 

pienaglāt — pienaglot 

pijāks — dzērājs 

pijākuot — ilgstoši no vietas dzert 

pīlins — pīļtēviņš 

pills — pilns 
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pimšlis — maizes zupa 

pintiķis — mazs bērns 

pīpāt — pīpēt 

pirgs — baltmaize 

pirmāk — agrāk [LLVV VI2 206; novec.] 

pirtsslauķis — pirts dvielis 

pižulis — slikts dzēriens; susla 

placis — laukums 

pladis — plācenis 

plaiksnāt — plaiksnīt [LLVV VI2 233; reti] 

plaine // plainis — auša, jokdaris, nenopietns cilvēks; lielībnieks 

plainīt — runāt niekus, nepatiesību 

plamsnāt — runāt niekus 

plānišķi — deniņi 

plāns — grīda [LLVV VI2 246; apv.] 

plāte — plātne 

plātīzeris — lielībnieks 

plestiķe // plestiķis — 1. tauriņš (Papilionidae); 2. kode (Tineola bisselliella) 

plēšāt — smagi elpot 

pletēt — gludināt [LLVV VI2 271; novec.] 

pletīzeris — gludeklis [LLVV VI2 271; novec.] 

plezdinka — nenopietna sieviete 

pliedari // pliederi 
— ceriņi (Syringa vulgaris ) [LLVV VI2 273 pliederi; 

apv.] 
plikšalis — kailsals 

plincki // plinski — pankūkas 

pluči — izārdīta dzija 

plūči — plaušas 

pluncis — peļķe 

pluogs — dzelzs (lemešu) arkls 

pļ¦gurs — žūpa, dzērājs [LLVV VI2 294; sar.] 

pļekstēt — pļāpāt, runāt [LLVV VI2 294; vienk.] 

pļepertaša — runātīgs cilvēks 

pļerināt — melst, runāt 

pļērpis — liels kliedzējs, brēcējs, tāds, ko grūti apklusināt 

pļune // pļunis — purvaina vieta; peļķe 

pojene — peonija (Peonia) 

praks // praķ(i)s — jaka 

prantavāt — iztaujāt 

prass — dzelzs gludeklis  

pucmašīna — graudu vētījamā mašīna 
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pūdele — jāņuguns muca gaisā 

pūdiems — atmata 

puģis — puika 

puiks — skaists 

pulkstienis — pulkstenis 

pumpāt — pogāt 

pūņa — māja (?); būdiņa 

puorūzis — veranda 

pupaika — vatenis 

pūravieta — pūrvieta 

pūri // pūŗi — ziemas kvieši [LLVV VI2 442 pūri; apv.] 

pūrslas — lūpas 

pusmarškans — audums no vilnas dzijas ar kokvilnas diegiem 

pusmugura — puse muguras 

pusnkate — pusnakts 

R, Ŗ 

rācenis // rācinis — kartupelis (Solanum tuberosum) 

radības — dzemdības 

raģes — ragavas 

rakštis — skabarga 

ramausis — ? 

rambāt — smagi strādāt 

rāmīt — kastrēt [LLVV VI2 524; sar.] 

rāna // rāne — ģerānija, pelargonija (Geranium) 

ranta — rieva, asa mala 

rāpāt — rāpot 

rapažāt // rāpažāt — rāpot 

rasi — varbūt [LLVV VI2 540; novec.] 

rauka — materiāls, ar ko lāpa pastalas (ādas sloksnīte ?) 

razēt // razierēt — skūt 

raže — zaru slota 

raži 
— uz tīruma palikušie nopļautās labības stiebru gali, 

rugāji 
redele — trepes 

reforminis — sarafāns 

reikals — vajadzība 

reiza // reizs — reize 

r¦kunde — saruna 

rēķināšana — matemātika [LLVV VI2 606; novec.] 
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r¥m¥ns // r¦m¥ns — remdens 

rēminis — atraugas 

r¥mule // r¦mule — kumelīte (Matricaria recutita, Matricaria chamomilla) 

r¥nkuļi — skrotis; paštaisīti šāviņi bisei 

renštele — izteka netīriem ūdeņiem 

rentiņi — grodi (akas) 

rēst — ietīt velkus aušanai stāvos, stellēs 

reši — (reti) rupji 

rēve — sekla akmeņaina vieta piejūras zemienes ezeros 

riedīšanās — gatavošanās 

riedīt(ies) — taisīties, gatavoties 

riere 
— iedobums krāsnī dažādu priekšmetu žāvēšanai, 

sildīšanai 
riezaks // rieziks — rīvētu kartupeļu un speķa sacepums 
Irieža — robeža 
IIrieža — vaga, rinda 

riktēt — gatavot, taisīt 

riktīgs — īsts 

rīkudrāna // rīku drāna — trauku mazgājamā lupata 

riķis — žoga laktiņa; zedenis 

rinkt — mangot; gūt 

riņķis — gredzens 

ripāt — ripot 

rīšties — palikt 

rīvāt — brucināt, smērēt; rīvēt 

rižs — tumši sarkans 

rūbanks — garā rokas ēvele 

rubežis — robeža 

rūcināt // ŗūcināt — kūpināt 

rūcināts // ŗūcināts — kūpināts 

rudin(i)s — rudens 

ruišis — sivēns 

ruksis — cūka (Sus scrofa domestica) [LLVV VI2 701; sar.] 

rukštīne — skābene (Rumex acetosa) 

rūkt — kūpēt, dūmot 

rūkums — kūpinājums 

rūkūzis // rūkūžis — kūpinātava, kas iebūvēta virs maizes krāsns 

rumba — svārki uz auguma vidu 

rūme — vieta 

rūmēt — izbrīvēt 
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rūniķis — kastrētājs (gan sīklopu, gan zirgu) 

rūnīt — kastrēt [LLVV VI2 720; sar.] 

runturis — ? 

ruokāvenis — piedurkne (?); uzrocis (?) 

ruore — caurule 

rupjš — liels 

rūsēt — tresēt 

rūzaiš ābuolins — pļavas (sarkanais) āboliņš (Trifolium pratense) 

ruzīt — lēni ēst 

rūzs // rūžs — sarkans; rozā 

S, Š 

sabakāt — samīcīt 

sačupis — salīcis 

sāda — ciems 

sagrābāt — dabūt, iegūt 

saj¦gt — saprast [LLVV VII1 122; sar.] 

sakramis — sakaltis, sažuvis 

sakramt — sažūt, sakalst 

sakrāvēt — sakraut 

saksenis // saksinis — dienvidrietumu vējš 

saķ¦sts — sakrustots 

saķupis — sadudzis 

sālnīca — sālnīca 

samarūdīt — satraukt, sajaukt (galvu) 

samdīt — lūgt talkā 
samta // samte // 

samtis 
— 

pavārnīca 

santāpis — bars (?) 

sapazīties — iepazīties 

sarikt¦t — sakārtot 

sarkanais biļuons — sarkanā peonija (Paeonia) 

sasabrākāties — sarauties uz augšu (par apģērbu) 

sasacukuruot — sacukurot 

sasadusēt — sagulēt, atpūsties 

sasaķērvelēt — sažūt 

sasalasīties — sanākt 

sasaņurgāties — sastrīdēties 

sasapelnīt — nopelnīt 

sasaplaiķājis — jocīgs, dīvains 



67 

 

sasaplašķājusi — sabojājusies 

sasapucēt — greznoties; saģērbties svētku drēbēs 

sasaraut — saraut(ies) 

sasarinkt — sagrābt(ies), saraust(ies) 

sasarukšļājies — saburzījies 

sasarunāties — sarunāties 

sasas¦st — apsēsties (vairākiem) 

sasaspieģelēt — paskatīties spogulī 

sasašlaugt — sakristies, nonīkt 

sasatikt — satikties 

saskriet — piedzimt 

sasmiļķīt — sakūpināt ar zālītēm 

saspirgt — atveseļoties 

sastipt — atdziestot sarecēt; sastingt 

sašķērdis — sašļucis; ar sliktu garastāvokli 

sašķ¦rlājis — saplaisājis 

sašķērmis — saskābis 

sašļankāt — saskalot 

sašļukt — sakristies; būt sliktam 

saukt gvaltes — saukt palīgā 

sava — savs 

s¥buot — kavēt 

seģine — sega; plecu lakats 

septemberis — septembris 

s¦rmuokslis // 

s¥rmūkslis 

— 
pīlādzis (Sorbus aucuparia) 

sērties — mest spalvu 

sētiens — pagalms 

sietavas 
— auduma gabals, ko tin ap kāju no potītēm līdz celim 

[LLVV VII1 419; etn.] 

siev¦na // siev¦ns — sieva 

sili — virši (Calluna vulgaris) 

silkes — zīda zeķes 

sirde — sirds 

sirks — gaiši brūns 

sisinis — sienāzis (Tettigonia cantans) 

skāde — žēlums; zaudējums 

skād¦t — kaitēt,  bojāt 

skaluot — grozīt 

skambēt — skanēt 
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skambināt — skandināt 

skārsts  — karsts 

skāteris 
— rakstains linu audekla gabals, kas lietots kā galvas vai 

plecu sega; villaine  

sklaidīt — šķirstīt 

sklanda — kārts [LLVV VII1 529; apv.] 

sklandarausis — sklandrausis 

sklāsts — aizbīdnis, bulta (ko aizšauj durvīm) 

skleist — šķirt (lapas) 

skreizt — žāvēt 

skrimslis — skriemelis; locītava 

skrizduole — ērkšķoga (Grossularia reclinata) 
skruodeline // 
skruoderine 

— 
šuvēja 

skruodelis // 
skruoder(i)s  

— 
drēbnieks [LLVV VII1 549 skroderis; novec.] 

skruzda — skudra (Polyergus rufescens) 

skruzdiens — skudru pūznis 

skūna // skūnis — šķūnis 

skuonēt — taupīt, ekonomēt 

skuotele — svārku vīle (?) 

skurstiens // skūrstiens — skurstenis 

skutieles — dzīvnieku utis (Haematopinus suis) 

skutule // skutul(i)s — bļoda (parasti māla) 

skutul¥ns // skutul¦ns — bļoda; bļodiņa 

slāgas // šlāgas — iesnas 

slakteris — lopu kāvējs [LLVV VII1 559; novec.] 

slampa — netikla sieviete [LLVV VII1 560; vienk.] 

slampāt — iet gāzelējoties 

slauķis — dvielis 

slēdes // šlēdes — divjūga ragavas 

slēzes — divzirgu ragavas 

slienas — siekalas 

slīm¥sts — slaists [LLVV VII1 591; sar.] 

slīperi — gulšņi [LLVV VII1 595; novec.] 

slīve — plūme (Prunus) 

smaka — smarža 

smalklini — linu veids 

smeķēt — garšot [LLVV VII2 43; novec.] 

smeķīgs — garšīgs 

smeltēt — karsēt 
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smiežēt // smiežuot — parādīties; rēgoties 

smiģis // šmiģis — skabarga 

smīlāt — smidzināt, līņāt 

smilkte // smilkts — smilts 

smuks // šmuks — skaists [LLVV VII2 55 smuks; sar.] 

smukt // smūkt — krist, slīdēt nost 

smuķīkla — staigna vieta, kur stieg 

smūtis // smūtns — noskumis, bēdīgs 

snāpāt — snauduļot 

snāpinēt — snaust 

snaps — knābis 

snīpinēt — snaust 

spaile — vāls; izkapts platuma atvēziens [LLVV VII2 77; apv.] 
spangūle // spanguole 
// spanguolis // 

sp¥nguole 

— 
dzērvene (Oxycoccus palustris Pers.) [LLVV VII2 101 

spengole; apv.] 

spannis — spainis 

spāru starpa 
— attālums, arī tilpums telpā starp divām blakus esošām 

jumta spārēm 

spedere — atspere 

spederines — atsperecēšas 

spelte — krāsns, plīts, sildmūra dūmeja 

spieduoņa — ilgstoši karsts bezvēja laiks pusdienlaikā 

spieģelis — spogulis 

spīla — niedre (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 

spilkums // špilkums — (zupas) šķīvis 

spindele — lapsene (Vespula vulgaris) 

spira — Ziemassvētku ēdiens 

sprāguoņa — maita; tikko dzīvs [LLVV VII2 136; sar.] 

sprāģenis — miris lops 

sprākle — (lamu v.) dibens  

sprākleniski — atmuguriski (iet) 

sprangs — miets, koks 

sprauns — spirgts, možs 

spreņgties — spraukties 

spreņkumi — iespraudumi 

spriģis — skals ugunskura iekuršanai 

sprūte — kālis (Brassica napus) 

stāds — sakne, dārzenis 

stakles — stelles 

stalgs — izvēlīgs 
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stallis — kūts 

steberēt — iet krītot, klūpot 

stēķis — stagars (Gasterosteus) 

stērbele — apģērba vaļīga mala; lupata (?) 

stībrīnes — pagarinātas kruķveidīgas koka kājas 

stībs — kāts 

stieģelis // stiģelis — ķieģelis 

stīgaras 
— putna spalvas skelets, putnu cietās, kaulainās bezdūnu 

spalvas; bezlapu vasas augiem, kokiem 
stiklene — zilene (Vaccinium uliginosum) 

stiklis — stikls 

stilli — akurāti; mierīgi 

stipt // stīpt — stingt 

stirināt(ies) — raustīt; raustīties 

Stirniene // Stīrniens — pļava Paurupes ciemā 

strāka // strāks — steiga 

strangs  — atsaite 

Straume — govs vārds 

strāzdāt — strādāt 

strēbt — ēst [LLVV VII2 243; sar.] 

streijas — pakaiši 

streijāt — kaisīt; kliedēt plānā kārtā 

strienas — 1. sāni; 2. gūžas 

strīķēt — trīt 

strimala// strimale 
— reņģe (Clupea harengus membras) [LLVV VII2 248; 

apv.] 
strīpuots — strīpains 

strumpals // strumpuls — apaļīgs dzīvnieka izkārnījums 

strūpčāt — 1. strēbt (kaut ko karstu); 2. negribīgi ēst 

strups — neass 

strutas — virca 

stukāt — savienot 

stulbinēt — kaut ko darīt pie vāja apgaismojuma 

stulbs — akls 

stulpe — sarkana agrā peonija (Paeonia) 

stunds — stunda 

stuoveris — toveris 

stupērklis — mugura (zirgam); zirga mugurkaula pēdējā daļa 
subene //subine // 

subinis 
— 

dibens 

suinīties — 1. grozīties, knosīties, dīdīties, grozīties 2. kasīties 
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sukāt (iekšā) — ēst; kult; šķetināt, griezt 

sukt — 1. kult; 2. šķetināt, griezt 

Suķa māja // Suķi — mājvārds Rucavas Nidā 

suķis 
— cūka (Sus scrofa f. domestica); sivēns [LLVV VII2 

275; sar.] 
sulpstīt — sūkāt, laizīt 

surbiele // sūrbiele — dēle (Hirudinea) 

sūrs — sāļš 

sūrums — 1. sātīgs ēdiens; 2. sāļums (?) 

suseklis — matu suka [LLVV VII2 288; pārn.] 

sust — slinkot, stāvēt dīkā 

suten(i)s — sliņķis 

sutināties — slinkot 

suv¦ns — sivēns 

svajāt — runāt niekus, nepatiesību 

sv¥ki — sveķi 

svešenieks // svešs — 1. vedējtēvs, vedējmāte; 2. cilvēki, kas nav mājinieki 

svešs — ciemiņš 

svētelis — stārķis (Ciconia ciconia) 

sviere — pērkone (Erysimum cheiranthoides) 

svikls — biete (Beta vulgaris) 

svilināt — dedzināt [LLVV VII2 321; sar.] 

svilt — degt [LLVV VII2 323; sar.] 

svimbekls — tas, kas svārstās, šūpojas 

svimbināt — svārstīt, šūpot 

šaka — starpa, žāklis 

šakums — kājstarpe, bikšu staru starpa 

šallgads — garais gads 

šapi — salmi 

šarps — ātrs 

šašlavas // šāšlavas — saslaucīti gruži 

šatierēt — batikot 

šaustīt — pērt 
šauta // šauts // šautu 
zupa 

— 
sarkano biešu lapu-kātu zupa 

šautēt //šaut — sist, pērt 

šebirkste — 1. dzirkstele; 2. liesma 

šeiris — atraitnis 

š¦kāt — kaisīt, bārstīt bez apdoma; izšķērdēt 

šeķains — raibs 

šēnes — 1. slidas; 2. slieces ragavām 
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šēpis — liels maiss (arī masveidīgs vēders) 

šepte — darbs; nodarbošanās 

šeptēt(ies) — darboties 

š¥rps — 1. ātrs; 2. ass, skarbs [LLVV VII2 351; sar.] 

šērt — kopt, barot (lopus) 

šērve — 1. netīrumu kārta; 2. sasprēgājusi āda 

šīberis — aizbīdnis (dūmvadam) [LLVV VII2 351; novec.] 

šilte — izkārtne 

šimpēt — aprunāt, pelt 

širce // širc(i)s — priekšauts 

širmis // šīrms — lietussargs; aizsegs 

šišnaks // šišņaks — ķiploks (Allium sativum) 

šiverīgs — rosīgs [LLVV VII2 355; sar.] 

škandāl(i)s — skandāls 

šķaute — lauska 

šķērēt — griezt ar šķērēm [LLVV VII2 362; sar.] 

šķ¦rla — rupja, liela skabarga; skaida 

šķ¦rlāt — plēst gabalos; plaisāt 

šķ¦rsts — aužamo stāvu (steļļu) saturošs krustkoks 

šķibināt — lobīt 

šķibīt — raut, plūkt 

šķilvis — putna kuņģa daļa 

šķindelis — 1. noteikta biezuma dēlītis jumtam; 2. skaida 

šķiņķāt — dāvināt 

šķiņķis — dāvana 

šķipele // šķupele — lāpsta 

šķūrēt — stumjot tīrīt 

šķūtes — klaušu veids; atstrādāšana, braucot ar zirga pajūgu 

šlāgas // slāgas — iesnas 

šlaka — trieka 

šlapa // šļapa // šļȩpa — slapjš sniegs 

šlēdes // slēdes — divjūga ragavas 

šleijer(i)s — plīvurs 

šleji — no virvēm darināts zirga iejūgs 

šluine — gūža 

šļankāt — skalot, saskalot 

šļaugans — ļengans 
Išļura — afēra 
IIšļura — kūstošs sniegs 
Išmaukt — nobraucīt ar roku 
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IIšmaukt — krāpt 

šmīga — reibums 

šmiģis // smiģis — skabarga 

šmile — gardēde 

šmuks // smuks — skaists [LLVV VII2 55 smuks; sar.] 
šneidarine // šneiderene 

// šneiderine 
— 

šuvēja 

šneiders — šuvējs 

šnīdrs — tievs, slaids 

šnipis — krūzes, tējkannas deguns 

šnīpstēt — 1. klusi, bailīgi runāt; 2. snīkt 

šnite — piegrieztne 
 
šnupdrāna //šnupdrāne 
// šņupdrāna 

//šņubdrāne 

 

—  

kabatlakats 

šnupis — iesnas 

šņāpt — griezt (parasti ar šķērēm) 

šņuora // šņuor(i)s — aukla, virve 

špeiles 
— koka nagliņas ādas zoļu piesišanai apaviem [LLVV 

VII2 403; sar.] 

špices — mežģīnes 

špicka — sērkociņš [LLVV VII2 403; novec.] 

Špilka — kazas vārds 

špilkums — maza bļodiņa; dziļāks šķīvis 

špuoks — spoks 

štāte — 1. grezna drēbju kārta; 2. greznība 

štātēties — greznoties 

št¥mpa — zīmogs 

štepselis — kontaktdakša 

štērs — sters 

štimmēt — derēt 

štolle — zirga pakavu skrūve ziemā 

štrams — stalts, sakopts; izpušķots (?)  

štrūbante — zeķu gumija 

šturmis — vētra 

šuķes — lauskas 

šuļķ¥ns // šuļķins — neliela bļoda (māla vai koka) 

šūmes — putas 

šūmēt — putot 

šūpāt(ies) — šūpot(ies) 
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šūplāde — atvilktne 

šūstīt — lāpīt; šūt 

šustrs — ātrs, apsviedīgs, kustīgs 

šuti — pārsteidzīgi, neapdomīgi  
švāģerene //švēģarine // 
švēģerene // švēģeriene 

— 
1. brāļa sieva; 2. vīra māsa 

švaks — 1. vājš, vārgs; 2. slikts, nekvalitatīvs 

švāģeris // švēģeris — 1. māsas vīrs; 2. vīra brālis [LLVV VII2 412; novec.] 

švicka — vijoles lociņš  

 

 

T 

ta(d) — tad 

tac¦na // tacīna — taka; taciņa 

tač // takš — taču 

tačka — ķerra [LLVV VII2 420; sar.] 

tag // tagadīt — tagad 

taks — taka; taciņa 

talavāt — bezjēdzīgi runāt bez pārtraukuma, pļāpāt 

talažas — stalažas 

tambuorrati — īpašs ratu veids 

tanki — šņorzābaki 

tāpatās — tāpat 

tāšāt — neveikli nēsāt 

taucene — tauku putra 

tava — tavs 

teijāter(i)s — teātris 

telēķis — lēzens šķīvis 

telš — teļš 

teltene — telts 

tepals — smērviela 

tepatās — tepat 

t¦(v)s // t¦v¦ns — tēvs 

t¦v¥ns — spēcīgs, miesās bagātīgs vīrietis 

tiepals — tiepša; iedoma, niķis 

tiepties — niķoties, pretoties 

tiesa — patiešām 

tig — tik 
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tilāt — lasīt no tīkliem ārā zivis 

tilināt — balināt 

tīre — biezputra 

tīrelis 
— 1. (pavasara palos) zem ūdens esošās Papes ezera 

pļavas, pārsvarā niedrāji; 2. purvs 
tīst — stiepties 
Itītarene — pelašķis (Achillea millefolium) 
IItītarene — liela vīna pudele ar tilpumu 0,8 l 

tītarine — tītaru mātīte (Meleagris gallopavo f. domestica)  

tites — krūtis (sarunā ar bērniem) 

trākalēt — sadiegt 

tramdīt — traucēt, raustīt 

t(r)ekteris — piltuve 

triljons // triļons — rozā peonija (Paeonia) 

trīceklis — galerts 

truijeris — džemperis 

Trūža // Truže — iesauka sievietei ar pv. Katrīna 

tukšā dūšā — neēdis 

tūbanka // tūlbanks — naudas vai kāda priekšmeta uzglabāšana 

tūlīņ — tūlīt 

tuolaik // tuolaikā — tolaik 

tulze — tulzna 

tupeles — koki uz jumta kores niedru saturēšanai 

turgus — tirgus 

tūrnepši // tūrniks — turnepsis (Brassica rapa) 

tusnīt — pukstēt 

tuška — knupī iesieta rupjmaize, ko dod bērnam zīst 

tuškāt — zīst (parasti knupī iesietu rupjmaizi) 

U, Ū 

ūbāt 
— 1. klusu pie sevis runāt; 2. runāt, īsti neprotot (par 

bērnu) 

ūdināt — meklēt kaut ko pa kaktiem 

ūdenis // ūdinis — ūdens 

ukštinēt // ūkštinēt — raustīties runā (teikt, neteikt) 

ule  — ratu rumba 

ungur(i)s — kastrētājs [LLVV VIII 81 ungurs; novec.] 

ūniķ¦ns // ūniķis — mājās gatavots stiprs alus ar cukura piedevu 

unkulis — tēvocis 

uņģāt // uņģīt — mudināt 

uosti — ūsas 
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upelis — upe, upīte 

ūriņģuots — izglītots 

ūrzaks — strīds; naids 

utināt — meklēt utis 

utinēt — kaut ko neatlaidīgi meklēt 

utubunga — īkšķis [LLVV VIII 99; sar.] 

ūzas — vīriešu bikses [LLVV VIII 103; novec.] 

uz bitkis — uz nedarbiem 

uzburbis — uztūcis, uzbriedis 

uziet — kaut ko nejauši atrast 

uzkremties — atspiesties, uzvelties 

uzmest lūpu — apvainoties 

uzņēmis uz krūti — iereibis 

uzpasēt — uzmanīt 

uzpīkt — sadusmoties, apskaisties 

uzsapērvēt — uzkrāsot(ies) 

uzsaģērbt — uzģērbt(ies) 

uzšķiņķāt — uzdāvināt 

uzvalķelis — (dem.) uzvalks 

uzvāzt — apgāzt otrādi 

uz zaķi — pavirši 

V 

vagāt — vagot 

vaiķis — zēns, jaunietis 

vaināt — vainot 

vakarbrālis — līgavas vai līgavaiņa brālis; līgavaiņa brālis kāzās 

vakarmāsa — līgavas vai līgavaiņa māsa; līgavas māsa kāzās 

vākāt — vāķēt 

vaksavāt — pārmest kādu netikumu 

vakte — sardze 

valasāt — pļāpāt; jokot 

vamplāt — izsmējīgi runāt 

vāpa // vāpe // vape — emalja 

vāpīts — emaljēts 

vapsine — lapsene (Vespula vulgaris)  

vārgt — mocīties, slimot 

vār(i)s — zirneklis (Araneae)  
vārtīkls // vārtingle // 
vārtinkle // vārtinklis  

— 
zirnekļa tīkls 

vatinis — dūnu vai ar vatelīnu (vai vati) oderēta silta jaka 
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vazdiks // vazdiķis — samtene (Tagetes) 

veči — vecāki 

vēkšēt — raudāt 

vēkšp¦dus — augšpēdus [LLVV VIII 363; sar.] 

v¦rpals — savērpts materiāls (pakulas, lini) 

vērpele // vērpete — virpuļojošs vējš; gaisa virpulis 

v¥rstuve — arkla detaļa, kas apvērš velēnu 

vērzeles — zirga slejas 

veša — veļa 

vešeriene — veļas mazgātāja 

vēškt // vēšķēt — raudāt 

veteŗāt — runāt niekus; jokot 

vēverine — audēja 

vēveris — audējs 

viķelēt — tīt; saitēt 

vīlāt — vīlēt 
Ivīliņģis — viesulis; gaisa virpulis 

IIvīliņģis 
— noteikts kaut kādas darbības laika periods ar sākumu 

un beigām 
villa — vilna 

vindele — auts 

viņģis — līkums (ceļa, ornamenta u. tml.) 

viņģuot — līkumot 

virbali // vīrbali — adāmadatas 

viss kau(t) kas — viss kaut kas 

vīžāt — patikt; gribēt 

Z, Ž 

zabas — laužņi, ko ieliek zirgam mutē 

zabāt — ielikt zirgam mutē laužņus 

zāgāt — zāģēt 

zaksenis — dienvidrietumu vējš 

zaķene — zaķādas cepure 

zala // zale // žale — gaiši brūna govs 

zals — brūns 

zaļie vāŗus — zaļie zirnekļi 

zampīt — runāt muļķības 

zapte — ievārījums 

zēģele — bura [LLVV VIII 589; novec.] 

zeķeles // zeķeļi — zeķes 



78 

 

zēmerēt 
— ēvelēt dēļus ar gropēm sānos, piem., grīdas dēļus, 

sienas dēļus 

z¦n¦ns — zēns; zēniņš 

zeptember(i)s — septembris 

zēvele — 1. sērs; 2. sērkociņš 

zēveles galviņa — sērkociņa sērs 

zibin(i)s — zibens 

zīdekls 
— 1. ar krūti barojama bērna barība, ko dod zīst ar 

pudelīti; 2. knupis 
zīdine — zīda galvas lakats 

Ziemcietis — iesauka cilvēkam, kas labi pārcieš aukstumu 

zilenis // ziline — zilene (Vaccinium uliginosum) 

zīlinieks — zīlnieks 

zimbalēt — klaiņot apkārt 

zimbāt — dūkt, spindzēt 

ziņģāt — dziedāt 

zirgu rīki — zirglietas 

zlaugzna — plāna ledus kārtiņa virs ūdens 

zlūģis // žlūģis — virza (Stellaria media) 

zuiķis — zaķis (Lepus europaeus) 

zuobs —  šķieta skaliņš 

zuoķeris // žuoķeris — rīks norauto tīklu vai ūdu pacelšanai 

zuoste — mērce 

zurte — šķirne 

zuve — zivs (Pisces) 

zvaigzn¦na — zvaigzne; zvaigznīte 

Zvanītāji — māju nosaukums Rucavā 

zvārsts — svārsts 

zvejš — zvejnieks 

zvīgāt — (niev.) smieties 

zvirbuļdzimums — cilvēks, kurš no rītiem agri ceļas 

žagarine — zaru slota 

žaiba — garš, izstīdzējis cilvēks 

žale // zala // zale — gaiši brūna govs 

žamba — 1. vižņi;  2. dubļi 

žampa — zampa [LLVV VIII 385; sar.] 

žands — žoklis 

žaruot — spēcīgi degt 

žaudēt — kaltēt, žāvēt [LLVV VIII 685; apv.] 

žaudi — sāpīgi, smeldzīgi 

žauds — 1. jutīgs; sāpīgs; 2. nepacietīgs (par cilvēku) 
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žiba — ziba 

žibčiks — blēdis 

žibēt — zibēt, mirgot 

žīčāt — aizņemties 

žiebt — viebt 

žīģis — iemesls 
žildenis // žildinis // 
žildiņi 

— 
biezpiens 

Ižilināt — sist tā, ka rodas zilumi 
IIžilināt — sūkāt, košļāt 

žirkles — dzirkles 

žīrniki — lēcas mistrs – lopbarībai nekvalitatīvi graudaugi 

živai! — žigli!, ātri! 

žlūģis // zlūģis — virza (Stellaria media) 

žļūgāt — košļāt, sūkāt siekalojoties 

žuoķeris // zuoķeris — rīks norauto tīklu vai ūdu pacelšanai 

žūre — auzu ķīselis 

žurgāt — žņaudzīt  

žvalbīt — bolīt acis, skatīties apkārt 

žvalgāt // žvaļģīt(ies) — skatīties, lūrēt 

žvankstēt — nepārtraukti runāt bez vajadzības 

žvenģelis — koks zirga iejūga sasaistei ar ratiem 

žvigas — ironiski smiekli 

žvigāt — (niev.) smieties, apsmiet 

žvingulis — reibums; reibonis [LLVV VIII 704; sar.] 
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adj. – adjektīvs (īpašības vārds) 

adv. – adverbs 

apv. – apvidvārds (dialekstisms) 

att. – attēls  

demin. – deminutīvs  

dial. – dialektisms  

dsk. – daudzskaitlis  

etimol. – etimoloģija  

etnogr. – etnogrāfisms 

etnon. – etnonīms  

humor. – humoristiski  

ide. – indoeiropiešu  

iron. – ironiski  

lat. – latīņu  

latv. – latviešu  

liet. – lietuviešu  

lv. – lejasvācu  

mājv. – mājvārds  

nevēl. – liter. valodā nevēlams 

niev. – nievājoši  

nos. – nosaukums  

novec. – novecojis  

pag. – pagātne 

pārn. noz. – pārnestā nozīme  

pers. – persona  

piem. – piemēram  

poēt. – poētiski 

pv. – personvārds  

resp. – respektīvi  

sal. – salīdzini  

sar.– sarunvalodā  

sav. – senaugšvācu  

siev. dz. – sieviešu dzimtē 

sk. – skatīt 

subst. – substantīvs  

tag. – tagadne  

t. p. – tas pats  

u. c. – un citi  

u. tml. – un tamlīdzīgi  

v. – vācu 

vav. – vidusaugšvācu  

vēst. – vēsturisks 

vh – vidusholandiešu 

vienk. – vienkāršrunas  

vīr. dz. – vīriešu dzimtē  

vlv. – viduslejasvācu  

vsk. – vienskaitlī  

vv. – vietvārds  

zobg. – zobgalīgi  

zoon. – zoonīms 

<  – aizgūts no
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