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Priekšvārdi.

Nodoms savākt Latvijas vietu vārdus man bija radies jau

pirms pasaules kara. Jau tad man piesūtīja vārdus mācītājs

L. Bērziņš no Allažiem, A. Karlsons no Rūjienas, J. Mustaps no

Ērgļiem, Dubultu ģimnāzija no dažādiem apgabaliem v. c. Pār-

nācis pēc revolūcijas atkal dzimtenē, stājos kopā ar A. Ābeli,
J. Kauliņu un P. Šmitu (kam I. Cīrulis bija piesūtījis Drustu

vārdus) no jauna pie sāktā darba. Sākumā sarīkojām šim nolū-

kam publiskas sēdes, uz kurām avīzēs lūdzām ierasties zināma

apgabala vārdu pazinējus. Bet nāca uz šām sēdēm tikai ļoti ne-

daudzi, gandrīz tikai mūsu pašu klausītāji no augstskolas, tā ka

šādā ceļā mēs mērķi nebūtum sasnieguši. Lielu panākumu nebija

arī avīzēs iespiestam uzaicinājumam piesūtīt vietu vārdus: iesūtīts

ir samērā ļoti maz vārdu, galvenām kārtām no Jēkabmiesta vidus-

skolas, un šos pašos iesūtījumos vārdu izruna nav visur pietiekoši

apzīmēta. Par laimi mūsu armijas topogrāfijas nodaļa bija no-

domājusi izstrādāt sīku Latvijas karti un tam nolūkam lūdza

mani dot šai kartei pareizus vietu vārdus. Es tad nu prasīju, lai

sasauc no katra pagasta pa vienam kareivim, pēc kura izrunas

varētu vietu vārdus pareizi uzrakstīt. Šādus kareivjus tad nu sāka

mums piegādāt uz virsnieku klubu. Bet neviens, zināms, no galvas

nevar atminēt visus sava pagasta vārdus, un tāpēc mūsu darbu

ļoti sekmēja pagastu māju saraksti, ko dabūju caur docentu

J. Bokalderi no statistikas valdes. Arī statistikas valde bija nodo-

mājusi publicēt Latvijas c-dzīvoto vietu sarakstu un šim nolū-

kam ievākuši no pagastu valdēm māju sarakstus. Bet šos sarak-

stos vārdu rakstība pa lielākai daļai ir ļoti trūcīga, nepietiekoša
un pat kļūdaina: bieži vien vārdi pa vācu modei rakstīti bez

galotnēm; patskaņu garumi, nerunājot nemaz par piedēkļiem,
dažkārt pat vārdu saknēs nav apzīmēti; un dažos sarakstos s un z

apzīmēti gluži vienādi (ar s burtu). Ja nu kāda māja šos sarak-

stos ir izlaista, tad tā trūkst arī mūsu krājumā. Bija arī gadījumi,
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kad kāda persona vienu un otru sava pagasta mājas vārdu nebija

dzirdējusi. Tādos gadījumos rakstām vārdus, kuru izrunu neesam

varējuši noskaidrot, tā, kā tie rakstīti mūsu avotos, likdami tos

zospēdiņās. Sākām savu darbu ar Vidzemi. Ar topogrāfijas no-

daļas palīdzību esam varējuši noskaidrot apmēram tikai pusi no

Vidzemes vārdiem. No daža Vidzemes pagasta Rīgas garnizonā

nebija neviens kareivis atrasts; citreiz sarīkotie kareivji nebija

atnākuši, un pat kad bijām norunātā laikā nogājuši uz tālajām
kazarmām Rīgas nomalēs, dažreiz bijām velti laiku zaudējuši:
vai nu mums vajadzīgie kareivji bija kādā darbā aizsūtīti, jeb

tos mums atņēma, pirms bijām paguvuši viņiem visus vārdus

noprasīt. Te nu mums izlīdzēja daži amata biedri, un paziņas

un daudzi mūsu klausītāji, kas vai nu paši sniedza mums sava

pagasta vārdus, vai arī atsūtīja pie manis savus skolniekus un

paziņas no tiem pagastiem, kas mums vēl trūka. Visiem viņiem

sirsnīgi pateicos arī šai vietā!

Būtu bijis vēlams sadabūt visus vārdus vietējās izloksnes

formā. Bet tas būtu ļoti grūti izdarāms, jo rakstu valoda ir jau

lielā mērā izskaudusi izlokšņu īpatnības, un mums bija šai darbā

darīšana gandrīz tikai ar jauno paaudzi, kas jau tā kā tā bieži

tik labi vairs nepārzina sava pagasta izloksni. Esam tāpēc cen-

tušies dot visus vārdus pēc iespējas rakstu valodas formā, un

rakstījuši piem. Upītes arī tad, ja šo vārdu pēc vietējās izloksnes

izrunā ar īsu i un bez galotnes patskaņa, jeb piem. „Gulbji" arī

tad, ja pēc vietējās izloksnes šo vārdu izrunā: Gulbi jeb Gulbi.

Vārdus, kurus sniedzam rakstu valodas formā, esam iespieduši

slīpiem (kursīviem) burtiem. Turpretim stāviem burtiem ir iespiesti

tādi vārdi, kuru rakstu valodas formu nevarējām, krājumu drukai

gatavojot, noskaidrot. Tādus vārdus tad sniedzam tādā formā,

kādā tos mums teica. Piem. rakstība Grīvi (ar stāviem burtiem)

nozīmē, ka tai pagastā, kur ir mājas ar tādu vārdu, j pēc lūpe-

ņiem vispāri ir zudis, un ka nezinājām, kā skanētu šā vārda

viensk. nominativs (Grīvs vai Grīvis); rakstība Čauri (ar stāviem

burtiem) —,
ka tai pagastā /* skaņa ir vispāri zudusi, un ka ne-

zinājām šā vārda viensk. nominativu (Caurs vai Čauris); rakstība

Bambāni (ar stāviem burtiem) —,
ka tai pagastā vispāri platais

c jeb f ir pārvērties par a jeb ū, un ka nezinājām, vai šai Bam-

bānu vārdā a un ū atbilst rakstu valodas patskaņiem c, f, jeb
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rakstu valodas patskaņiem a, ū. Vārdos, kas likti zospēdiņās, o

burts var apzīmēt arī uo skaņu. lekavās esam zospēdiņās likuši

tādas savu rakstīto avotu formas, kas var attiecīgā vārda vēsturi

apgaismot. — Visus vārdus esam rakstījuši ar mazo sākumburtu,

lai krājums būtu vieglāk un lētāk iespiežams.

Mazs 2 aiz pagasta vārda nozīmē, ka šai pagastā esam atra-

duši tikai 2 intonācijas. Daudzreiz neesam varējuši intonāciju

izdibināt. Burts A, E, X jeb Š aiz pagasta vārda rāda, kas šā

pagasta vārdus uzrakstījis: A = A. Ābele, E = J. Endzelīns, K= J.

Kauliņš, Š = P. Šmits.

Galveno muižu vārdi ir likti pagasta māju vārdu beigās.

Diemžēl neesam varējuši visur izmeklēt, vai kādā pagastā māju

vārdus lieto vienskaitlī, vai daudzskaitlī. Var tāpēc būt daudzos

gadījumos, ka daudzskaitļa formas vietā jāliek vienskaitļa forma

un otrādi.

Dažu labu Vidzemes vārda formu esmu varējis noskaidrot

arī no Dr. A. Bīlensteina krājumiem, kas tagad atrodas Rīgas

pilsētas bibliotēkā.

Dažu vārdu īsto formu neesam varējuši izdibināt, un daža

cita vārda formā varam būt maldījušies un maldināti. Lūdzam

tāpēc par visiem nepareizi iespiestiem vārdiem mums iesniegt

pareizas ziņas, kuras izlietosim otrā izdevumā.

Esam jau savākuši arī labu tiesu no Latgales un Kurzemes

vārdiem, tā ka paredzamā laikā varēs iespiest arī šo atlikušo

Latvijas daļu vārdus. Pēc tam gribam izdot visus Latvijas vietu

vārdus alfabēta kārtībā, pievienojot no archiviem arī šo vārdu

vecākās formas un iznīcinātu māju vārdus.

A. Gulbim izsakām savu pateicību par šā krājuma izdošanu.

Vajadzīgo burtu trūkuma dēļ n' apzīmē lauzto n, c — plato c,

ē — plato ē; tāpat attiecīgo burtu trūkuma dēļ /, /, ii apzīmē

ķ> ģ> (> n priekšā / jeb ņ ar attiecīgo intonāciju.

J. Endzelīns.





Cēsu apriņķis.

baižkalna pag.; iedzīv. baižkalniešl 3
.

E.

andrēns, baidunis, baltvllks, bēnlņš, bitmetis („bitmit v),

ennēns, grāvelis, ģipslis, ifbīte, jaūdzums, karēlis, kazupurvs,

kurmis, kiiors, ķesa, mūris, paūrnietis, pāvuls, raūska, smurģis,

strīķelis, stuķis, tiītakalns, tufclņš, ūogriņa, viekis; batžkalns.

berzaunes- pag. E.

berzaunes macit. ļaudis: bindēni, mūrnieki, rami, bērzaunes

mācīt, muiža.

bērzaunieši: andriņi, anduĻi, aptekas, aruonieši, ūdumnieki,

āriņi, baidiņi, baltauši, bāliņi, beiiēni, bindēni, brencēnl, brūtēm',

buoki, cauri, dambri, dibņni, driģenes, dzērves, gapkalni,

gravēni, gribēni, grīvi, grīvlīcieši, griežmaņi, guoži, kaņepēni,

kapmaiža, kārkliņi, klaucēni, krustiņi, kurzemnieki, ķeitāni,

kikaiņi, kiki, lācīši, lipšl, līcieši, malģēni („meljahn"), masuli,

mestrļni, mlglēni, pakalnlešl, piģēni, prieškāni, puodnleki,

ramuļēni, ratnieki, raugi, rlevēnl, rūkt, sēnuļl, skalbji, skutincēni,

sniķerēni, spikuli, spllvēnl, spridzini, staldēni, stredeles, stuoķēni,

sulģl, susurļnl, tēvalnēnl, urķēnl, urķi, ūzlķl, uozuolkruogs,

vaņķlnl, vāverkalns jeb vēverkalns, vēžnieki, vllķtni, vīdiņēnl,

vīdlņl, vlesūnēnl, zilini, zīdlņi, ziemeli, zlauguotņi; bērzaatte.

lauterieši: abrienas, albņrtēni, astēni, augusti, ādmiņi

(„ādmenes"), āriņi, baidiņi, baltuženi, betiņi, blūzi, briedēni,

buģētūjl, buoleni, dūbuoķl, deklalņl, durlņi, dzīšli, eži, ežreiņi,

ēkuži, gaiziņi, gapkūji, grūvepl, gulbēni, gureli, ģeldēnl, jaudzumi,
kalna-mutža, kulītēnl, lapsas, leiši, tņmpēni („lampāni"), migli,

peldas (izr.: palādas), pulpji, rieksti, rutult (ar 1), „salnieki",

seski, skutļni, stikliņi, st redeles, truopeles, tuomēni, atirti

(„utani"), ziliņi; lāuterls.

gāiziņa kalns, talejas ģz., kakīš-^z.
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pag. Š.

brāntenieši: bifzutis, ifbīte, jaūnīte, kautiņš, knābis

(„knabiņi"), labzemis, lepēka, naūdietis, paltnieks, sinūts, tūtars

(„tuteris"), vistucis („vīstucis"); brānta muiža.

laūnkalnieši: alenis („alē;ni"), āunukalns, brālītis, gāle,

jaūnzemis, jeīskas dzifnavas, kaīnaizis, kalnietis, kampis,

kažaūks, kārlakalns, kleperis, klētnieks, knīpa, krudņa kruogs,

kapiņa, lācis, liēdulietis, muižnieks, pāvulkalns, piēniņš,

putnukalns, remētis, ruoza, viķītis, zaķis; laūnkalns.

ruoznenieši: aūgšciems, āžkipis, biciēris, brikūzis, bukāns,

dāniēla, dūcmanis, gailītis, kaīnaizis, kaīva, kaūliņš, krieviņa

kruogs, krievukalns (senāk: greste), kuībūss, ķņvēns, kūdra,

liē(l)kipis, patilte, stifnis, vārna, vāvulis (senāk: kublukalns),

vēliņa kruogs, žīgurs; ruozes muiža.

brirļģu pag.; iedziv. — briņģēniešr. E.

aptekas, burkāni, ezņni, ģiguļi („ķiguļi"), ilzītes, jaunzemji,

jurmieši („juramežs"), kūrē'ni, lavē~ni, šiliņi, uogriņi, vaišļi;

briņģi („briņķi").

pāvītes ģz.

bučauskas pag.; iedzīv. — bučauskieši-. E.

Aizpurves, aizupes, alsupes, bebriņi, benurti (izr.: ban-;

„bennert"), buoķi, cērpijas, diļaukas, dzērbji, dziļupji, gribašas,

jaunzemji, kākari, priekuļi, puntūž-kruogs, ritiņi, šiliņi, siecenieki,

stradi, treiči, tūjāni, sprukt-vēveri, vēversviki, virdienas, zuoseni,

zvejnieki; bučauska.

Virānes e.z., lūckājpurvs, ķīvē~nņurvs.

Cesvaines pag.; iedziv. — cesvainieši2
.

E.

Aizkuja, aizpurves, aizpurvītes, „akmiņkruogs", āntragi,

kuj-aūguļi, ūriņas, balgalvji, kuj-bebri, čānkas, dravnieks,

dreikas, dzeņi, ežkalni, grietāni, grūbas, ģiģurti, jurguci (ar c),

kampas, kāuliņūre, jur-kauliņi, lein-k., mač-k., krieviņi,

„krustakruogs", kurpnieki, kurzemnieki („kuozemnieki"), ķikuti,

kinderes („Kinderhof"), lēiņi, lejzemnieki, „liedeskruogs", ludzes,

mežuļi, mucenieks, pakalnieši, pāuški („paukši"), pavari,
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pietnieks, ratnieki, reki, ridūži, rudzīši, ruņģi („rungas"), saulītes,

silieši, sledenes, līc-spieki, sprizati, stiprie, stradi, šņucejni,

„tiltakruogs",, ukš(k)i, ūbāni; cesvaine (jeb cesveine).

kungu kalns, mālu k., krusta k., vēver-k., karātavu k., bebru

sils, skuķu-purvs, „alksna" (pļava), rāvijas ejz., lūšu e.z.

cgsu pils pag.; iedzīv. — pilēnieši 3
.

E.

aizpurvīši, annas-muiža, astītes, bencis, bille, bfuodnieki,

brāķi, brušas, bumburi, dukurmuiža, gavēnis, guoģi, ģevē_kas

(„deewek"), inkņni, īlakas, jaūnciems, jgkabmuiža, jgkuli, kingas,

lazdiņi, lēcis,liči, melturis („laikam mejlatvars", pie amatas), mehdes,

mesli, pipari, piēņi, putras, pūolieši, rāudavītes, raviņas, ruki,

rūkums, rūoči,, siļķe, slauķi, smīdes, stubis, „tīrelis", vēķi, vid-

stieņi, viesieši (viensk.: -tis), zābaki, zipji, žagari; cēsu pils.

karātavu kalns.

cirstu pag.; iedzīv. — cirstēnieši 3
.

A.

apiņi, aušakas, bitē'ni („bitani"), dabari, ezerlācīši, jg(r)cē~ni,

kušļi, lācīši, mazbitgni, mālkalni, pņlngni, raūnas-kalni, runči,

savas, siļi, škutņni, tivuoli, vāckalne; cirstu muiža.

ezers: nedzis.

drabešu3
pag. E.

āraišu māc. ļaudis: pūce, vanags, zīpari, ziemgni, āraišu

(un āraišu) mācīt, muiža.

drabesieši: avuotiņi, baluoži (ciems), betes, biržakas, dadži,

eglītes, gaigalas, kaikuņas, kalēji(ņi), kaili (ciems), kāpen(īt)es,

kārļakalns, klabji (ciems) ķūpuri, lepekšas, nīgales (ciems), priēkuli

(ciems), ratnieki, reveles, rudzīši, silenieki, sili (ciems), upītes,

udzuoli, vāveres-kruogs, vilkašas (ar nelauztu it), virgabal'i (v-li),

zāģēfi; drabeši.

rēncēnieši:']aūāzum\Jugas(ieb„ģugas u),katrī(n)kalns,kažuoki

(jeb k-či), lelmanīši, levefi, licnieki, maguon(īt)es, pulkaiņi, putras
sili, skujas, spuģi, zāģejri (jeb zāgari), ziedi(ņi); (lubert-)^/zcfm.

iēriķieši: cecīli, lībieši (jeb 1-šas), stākas, upmaļi, zvejnieks un

dancis (nav); iēriķi.

spārēnieši: alaini, aparnieki, dudles, dzeņi, dzērves,

gribu/i, grūbas („grūbes"), ģikši, jaudzumi, kaūļi, kurmis,
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liēlmā(r)ši (Jiēlmārči"), maksnieki, meīderīši, mežkrievi, putni,

„raudakalns", sermuli, skaībēfi, šudpas, tāuriņi, uddiņi, uolnieki,

venči, žagari, spāre, bikari, jņkuļi („jekuļi", „jekūl"), „liepkalns",

vāitiņi, ihti.

ezeri: asaru e.z., mellītis, dzelme, dziļums, varžezars, rēveļu

seklītis, vaīcenis, dziļūksnis, raudezars, vejle^zars.

kalni: dzirkšu k., āpšu k., lāču k., uozuolu k., baušļu k.,

vasas k., svētais k., „ciematas" k., lielais k., zenģē~nu k., vec-

tēva k., „biguņa" k., mieļa k., „kaupes" k.

purvi: šautu p., dzelža p., aklais p., sluokas p., galenes p.,

bultes p., pupulūju p., caurais p., akaišu („akaifchu") p., riesta

p., „lēdzekšu" p., dūksts p., kuldbeņu p., ducenis.

pļavas: darijuma p., vasas p., slīkšņa p., degšņa p., galenes

p., silenes p., „maucikļu" p., „tīrikšņa" p., „rumeliņa".

ganības: vasūjs, vilkaste, čūksnis.

drustu 3
pag. E.

drustēnieši: āzītis, buliņi, bulvūni (iznīcin.) „gaujaskruogs",

ģīboni, iēpuolis, jaunzemji (jaūdžumi), sila-\žc\ (ar c), jērūži,

kļavukalns, kritkstes, krāmi, kreiļi, krūmiņi, ķelpji, liepkalns,
luranti jeb rulanti (senāk: „rohland"), medņi, mihdaūgi, paūgas,

perlas jeb peflas, rideļi, sila-riēksti, \h\pum-rudiņi, seīsums,

sņrmūkšas, silnieki, skripsti, slāki, spihduļi, zāģukalns (jeb au-

seklis"), zundi (senāk: „sonde"); vec-drusti.

aūļkalnieši: aūļi, „blūme", buļi, gāuduļi, „ieviņš", jaūnciems,

kevefi, liēpēfi, muižnieki, (aiz)pālši, remdudti, slušas, „smēde",

„uozuoliņi", vārnas, Viesītes, „ziemeļi", žagari, žagatas; aūļu-

kalns.

brinģēnieši: kazukalns, lied(u)lieši, iūlči, zāģ(e)nieki; brinģi

(„brinkenhof").
ezeri: llnalzis un nesaules e_z.

kalni: plītiņa kalns, dukuļa k. un valdēm k.

mežs: damākša.

dzĢlzavas pag.: iedzīv. — dzelzavlešt 2
.

E.

aizderdzes jeb gudrie, āizupji, ārkalni, bakani, bālduones,

birznieki, dqgas („dĢgumi"), dreimaņi, duobupjl, ģlmant (izr.:

alm-), krauj-elmji, skutān-e., grases, griguļi, jaunzemji, ješkas.
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ješkāni, juozupi („juozepi"), kami (izr.: komi), kazuli (izr.: koz-),

kristenieki, krompāni, kruoņa-muiža, kāķi, ķūonāni, kapup-ļāidas,

laivas, lapenieki, lāucene, lāuri, lācīši, lindes, „liedes", liedes-

kruogs, luobanas, matiņi, mucenieki, mūrnieki, paduomkrogs,

paltiņi, pelēči, rūgumi (jeb trekņi), ruozas, simašas, skutāni,

snikej-i, strūgas, stupeles, štoki, upītes, veckruogi, krauj-veideres,

vieglīt-veideres, viļaikas, zāģukalns, zilēs; dzelzava.

kuornūj-ezers.

dzerbenes3
pag. E

dzerbenieši: andrgni, baļķi,bērcļni, biezēkas,brici(arc), „circeni',

(jeb jaunā-muiža), duoles, gavari, iēlaiņi, jaunietes, jānīši, kameni,

kleķefi, krustakruogs, krustiņi, kufmji, ketas, ķņpas, „ķīres",

liēpkalns, luksti, maīles, meķeļi, meļi („meļji"), miezīši, ruddzes,

skraūsti, skrāpas, spreņi, stādiņi, stņbūkas, šķēpeli, šuovītes,

vācieši, vepfi, vēveņ, zvifguļi, žūri; dzērbene.

aūlēnieši: apadi, apši, avuotkalns, bruodi, elki (-kas),

igauņi, iēvalči („eevald"), kaūpēni, mālkalns, mellūži, muguri,

platkājas, pļūkas, ra(g)kalns, rudģi, sil(e)nieki, siltumēni, snikefi,

spanderes, trullē~ni, vāitiņi; aūļi.

ezeri: juveris, nūoka, ilzes e_z.

gaviltas (zemes gabals ar kalnu), vāržums (izcirsta vieta).

ērgļu 2

pag. E.

ērgļu mācīt, ļaudis: bēitiņi S., lapsalas S., lici (ar c) M.,

silēni M., mācīt, muiža.

ērglēnieši: āizpurvji (izr.: aizpuri) S., āizsiles S., ānduļčni M.,

aug(u)ļēni, avini G., a#f/z/, bērģis, braki P. (slikta zeme),

G., brāķeri S., S., £f/<?i/ S., ceplīši M., dālbi S., dzēlz-

kūjas P., elītē'ni M., ezermala", grūņģi M., ģibuļi G., igauņi S.,

itūlija M., toa/zi M., jaūdzumi M., jūrkini („jurķe.ni") G., kāivē~ni G.,

kaķarags M., kalnakruogs, „kalnamuiža", kalnijas M., kālvņni M.,

krānciP. krūmiņi, kiitienas S., ķēimetes S., ķikuti G., lāiškiniP.,

lauski S., P., liburi S., M., māilītes (jeb „mailupes")M.,

mēņģeļi P., mūrnieki P., pakšini P., pāurē~ni S., piperi

(„pipari") S., G., pūnkūni S., puodnieki M., rāmļņni („ra-

muļē.ni") P., M., rekslņni G., P., rikšēni P.,

„ruobežsalas", silamuiža, s//#f/zj(,,siliņĢni")M., simaņiM., skrivgni
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(jeb magrijas)M., speliņiM., suokle~ni S. (zemā vietā), svempe~niP.,

svilini M., šfāuje~ni M., taškē~ni M., uozuoliņi M., valuola M.,

vanagi P., vecmuiža, veģefiS., vilciņšM.
y

„zvirgzdiņi", zviedris M.;

ergfi.

pagastā izšķirami 4 „gali", katrs ar savu pilskalnu: ģibulēnieši

(saīsin. G.), maisēnieši (M.), pulguosnieši (P.), škeistēnieši (S.).
iznīcināts: „nīn^ngals".

iznīcinātas mājas: vūrnagas, muižnieki, kalvji, lāci,

suoģēni, nūrvēni, spijani, „ruksti", „ģē_zQni", „virzetnes" v. c.

kalni: rata k., cepļa k., kalvja k., vēja k., lazdu k., augstais

k., tēviņ-k., biedru k. (te sanāk kopā 4 māju robežas), smilšu k.,

būbas k., zelta k., ūriņ-k.

ezeri: pulguosna, davilnītis, strupe, laišķinu ez., „kūren-ez.",

bezdibenis.

purvi: pauska, lielvārdē, lubija, nlraine.

gataftas1 pag. Š.

gataftieši: apiņi, ariēšas, ābeli, bumbērģi, gārņi, kaīdavas,

kameni, katrīnka/ns, kļavkalns, lībieši, milakšas, saltupji, škērbēļi,

udzuolkalns, vāgūni, vīļumi; gatafta.

jaundrustēnieši: baltas, brūži, dafvenieki, dreīmaņi, dunijas,
dūkt, glāznieki, ješkas, juriņi, līči (ar i) jeb ličkalns, lukana

skudla, mārškalni, nauci (ar č), labiņas, vieslavsni, bedres,

zāļkatni, žldakalns; jaun-drusti.
ezeri: baitu, duniju, dūku, liēlraudes, vieslavĢnu.

purvi: damūkša, liēlraudes, kuču.

grašu
l

pag. E.

Cesvaines māc. ļaudis: atgūņi, bendeles, berzieši, £n«(„brici"),

biimaņi, diioriņi, iki, jņrkalns, kazaki, ķesteris, lāģi, liedzemnieki,

siksnēni, usnes, vecumi, žēibas; Cesvaines mācit. muiža.

grasēnieši: āuziņi, ābeļas, gāuģeles („ģauģeles", „jaujehl"),

grēki, jaunzemji, ješkas, jē~rkalns, kačkares, kalnakruogs, kaĻķe-

nieki, kangaii, karklumuiža, kujmuižas, kiirūni, lejieši, licieši,

lietavas, ļū-lūni, maģīši, mekši, pakuļi, purgali, puteņi, ruožkalns,

sakumkruogs, sāulieši, sprukti, te/astes, telastkruogs, voičakas;

graši.
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gruostuonas 2
pag. E.

gruostuonieši: „aizpurves", bēči, bērziņi, „bokaspurws", bren-

cēni, briedini, brūci, „dambri", dauksti, dūlņni jeb „daļāni",

diņķgni, „Ģzejkalns", gaidumi, „garanci", igauņi, iedzē~ni, Jaun-

zemji", jūnīši, jurkas, kailenes, „kalniņi", katņni, „kriev-

kalns", „kurtsala", ķipi, „liekumi", „liepiņi", „malnieki", „māla-

purvs", meldefi („melderes"), misgni, „muižnieki", „nabadzes",

„pauguri", pūpuļi, „priežukalns", „putniņi", randuoti, „rācenāji",

„rijkalns", „rubeņi", rušini, „salas", salenieki, silakalns, „sils",

stukuli, „uoļukalns", „uošukalns", „uozuoliņš", „uozuolsala",

•„valstskalns", vaški, veizņni, vīcupji, „zaļmežnieki", „zelenieki"

(jeb selenieki?), „zilais-kalns", žagari, žebefv, gruostuona.

zelgavieši: ābēļi, birze~ni, biržukalns, bukuri, ciskūni, dauksti,

ezermuiža, grimti (jeb „grimzes"), jaunzemji, jeci, jurgāri, kalvji,

kapītāni, keirenes, lipielas, mežsargi, puošmi, rami, skrīverkalns,

smeni („smene"), staņģi, tuošmi, „utķuri" („utker"), übefi (jeb

„ūbeles"), uozuoliņi, zūrdakalns; zelgauska (izr.: zal-) jeb zelgava.

iršu pag. E.

„Aizkalnes", apuļi („apaļi"), kaivē~ni, „lēļukalns", siljani

(„siljāņi"), „sirsepkalns", „tautuonas", „uozuoliņi".

Jumurdas pag.; iedzīv. — jumurdieši2.
K.

āizbednes, āndrejkalns, ~ābuoltiņi", baltiņi, barīsi, beidžē~ni,

„bē.rzkalns" („bējrzubirze"), bluomi, ceplīši, daktas, gaigali, grīvi,

grūopiņi, „ilzīte", iņķe~ni, leriķi, jāņamuiža, jēriņi, katnijas („kal-

niņi"), kalvji, „kaņepīte", kapūņi, ķaki, ķeizari, Iņmpņni, liekumi,

lukstārkalns, luksti, mūlkalni, mūlkruogs „mežciems", migļi,

mucinieki, nāudzēni, pavari, pietrē~ni, piežē~ni, rinde~ni, rudauši,

rusiņi, ruobežkalns, safkangalvis (kruogs), silamežsargs, silieši,

siļi, skaigaļi, skriiodefi, smāuģe~ni, snikefi, „sniegumi", strāuje~ni,
suoklēni, upkalns, iiogriņi, vanagi, vērnieki, vt>rsē~ni, vēvefi,

„viļņi", virdzes, viesakas; Jumurda.
ezeri: zilūzis, vienūzis, lēzītis, garais, bezdibenis, karietes ejz.

purvi: palšu p., laipu p., akažu p.

kalni: rūsiņa k., kaipes k., lauskas k., „gradzenkalns".
mežs: kaķapīss.



14

Kalsnavas pag.; iedzīv. — kalsnavieši 2. E.

Kalsnavas mācit. ļaudis: bankas, duobuļi, gaiši, ģeriņi,

jaudzumi, lidneskalns, ragūres; kalsnavas mācit. muiža.

Vietalvas macit. ļaudis: „baltuži", spruoģģni, „šušļi"

aizbāri, „aizpurves", alungni, al(u)ž?ni, andiņgni, andrīcgni,

„aperāni", apšumuiža, aptakas, auzņni, āres, bārbuļi,

bērziņi, bisnieki, brencgni, bruki (ar garu r), bunčuki, celmiņi,

dreimaņi, druvgni, diidumi, gabieži, gaiši, gribņni, gribiecņni,

ģeicņni, ģšrcņni, igauņi, ites, īvēni, jaunzemji, kaņņpņni,

katliņi, kazākas, „klajas", „kriev-aka", krustapji, „kuģenieki",

kupči, kipņni, kolģi, kuģgni, lāči, leišmūrti, lidneskalns, licīši,

liepnieki, liiriņi, māisi, matīsgni, mūldepi, mārt(i)ņqni, mežākas,

misņni, mitres, mucenieki, piecgni, puduli (ar /), puogaiņi, renes-

kalns, rentiņkalns, rikšņni (izr.: rikškāni), rizgi, rubeņi, rusuli,

ruži, salānieši, sēji, sluokūtņi, sneveļi, spilveni, stalūngni,

stūrstepji, svirējas, šņtreni, šnuoresmuiža, tuomqni, upmalas, ušāni,

uozuoliņi, uozuolkalns, vagulņni, vesetnieki, vikulgni, vilkalns,

vilkūji, virska, vieglais-kalns, zeltiņi; vqc-kalsnava.

alungni, ānckāni („anskalns"), annas-muiža, aptakas, aus-

lqpas, āpņni, āres, bābukruogs, caunes, cgsaiņi, ciņi,

daktiņi, gribēniņi, gulbiški (jeb gulbiškas), ģērķi, īvņni,

jaunais-kruogs, jaunzemji, kalna-muiža, kaņņpņni, kņpņni, ķuži,

lāceni, lejasmūja, mālderi, mņlnavas, pūķeni, ramulĢni, rucgni,

rumpji, ruži, spriņģģni, stepji, tāurupji, treikaiņi, tutņni, ūdri,

vabulgni, vēvepi, „vilkalas"; jaun-kalsnava.

kalns: klaukalns.

(ērgļu draudzes) katriņas pag.; iedzīv. — katrēnieši-. E.

„alksnenes" jeb ~alksnājas", apsītes, āpšalas, āriņas, baltiņi,

bāl(t)klūvi, bērziņi, ceplis, „dānderi", dņgums, lejas-dreimanis,

eglīte, ņzņrkalns, „lejas-e_ze_rs", gailakalns, „zaļā-grava", ģaži,

jaudzumi, kalniņš, „kļavukalns", krepšas, kreveļi, kriev-

kalni, „kulaiņi", kulmas, kurzļni, lazdiņas, liepiņas, luksti, medņi,

mestrenes, mucenieki, muldas, „niraiņi", niedrupīte, pupuri,

ruģņni, ruobežnieki, sienapurvs, smēde, upīte, uošiņi, vāķēni,

„vāverīte", zaķusala, „zviedris v

; katriņa.
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kārfu
3

pag. E.

dubinsklešl: akmeņlaūzis, „amatas", apsītes, baltā-mulža

{jeb „žurciņas"), galdiņi, jaunū-māja, jaun-tēcts, liēlkūja, rakšu-

kruogs („rakst-"), saulīte, simteni, vilnis, vīķasils, vitggas,

vieļi (jeb „vieļas"), zvārtes; dubinska.
r \j— 77---? /7 '

4

kārlenieši: briēd(īt)is, budzis, kalnavērsis, kājiņas, krusta-

kalns, kaubis, lāucis, leīmanis, licis, lielgalvis, mūrnieks, piēsņns,

plucis, priedes, rāceņi, rulis, sesīli („cezil"; pusm.), silamarcis,

stūkis, sudrkis, taīpas, velķis, Viesītes; kārfu muiža.

kūrzdabas pag.; iedziv. — kārzdabieši2. E.

Aizpurves, austraskalns, „āpšukalns" (jeb „apšukalns"),

„beinakalns", bērziņi, bulderes, celmiņi, „cērpi", daldefi,

„duoriņi" (jeb „duoreņi"), dzeņi, elkšņi, ezeriņi (ezernieki),

jaudzumi, jaunū-mūja, jaunkalnieši, jurguči, kalniņi, „kaniņi",

kļavāres (?), kļaviņi, kaunini, kepasti, ķikuti, laņģi, lapenieki,
lūckalns, lejieši, līci, līdakas, liekums, liepkalns, pakalne,

pakalnieši, pakūli, prikņi, purvmales, putniņi, rē~zē~ni, ruožkalns,

salenieki, saliņas, šiliņi, sīli, sklaubas, spieķi, staķi, stradi,

strautiņi, stulmi, svinci, „tējnīca", „tīlē_ni" („pīlē,ni"), ūsiņkruogs,

uodiņi, uozuo/kalns, valģi, veideres, vesliņi, vēršares, vetefi,

„zuose.ni"; kūrzdaba.

ezeri: guovietina, bezdibenis.

kraukļu pag.; iedziv. — krauklēnieši 2
.

A.

ālitāni, baltiņi, biemeltes, brēncšefi, briiomulti, biioki, cērteles,

dāugstes, dimanti, dolaci (lēģeri), dzerbji, gremji, ivūni, ieragi,

jukani, judst-pūpeni, kalnieši, kāntes, kapteiņi, kāulaci, kārkli,

komsāri, kripi, kriioņi, kubas, kuj-pūpeni, kuj-sviki, ķēirūni,
ķelmes, „lakši", lācupji, leģeņ, lici, maģīši („mogit"), mā-

lenes, mentes (riteņmuiža), mežjukūni, mežvēveri, nuoras, osvijas,

palži, pāmši, piki (ar k), r&kuķi („rakuti"), riteņi, sāpas, skridi,

skrules, slavašas, sledenes, spārveņi, sviki, tāureņi, „tirzbanurti",

udzuoli, valdas muiža („valdau"), vevefi, vibuoti, zamuri, „zel-

lakalns"; kraukļu muiža.

ezeri: kāulac(u)-ezers, virūnes ez.
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Kusas 2
pag. E

kusēnieši: bērziņi, izandi, kaņepeni, luokrauži, purgaiļi

rubeņi, stuburi, škūri, tēiļi, zeduļi; kusa.

luodenieši: aruonieši, ārkalni, bikas, caūnes, gapanci, grāverl,

ģērķi, jaūnzemji, jurcņnl, kaniņas, kūdrčji, ķaunes, lazdieši,

liepāri, liepumūja, puoķi, ruožuleja, silakalns, sili, sprāči, stalī-

dzgni, sudmalas, trušļi, uozuoliņi, vilkušies („vilkāres"), zlemetes,

žagari; lūode.

kalns: lielais kalns.

kudsas pag.: iedzīv. — kudsēnieši*. E

aizpuri, akmentiņi, „aleksandrija", ānckīnas, andriņi, apseni.

aptekas, apuogi, atgāņi, aūciems, avuotiņi, avuotlņkalns, bebriņi,

bedrukalns, beīgužņnl, bgrzkalns, bfrzkruogs, blrznieki,

čankas, dadžakalns, kalna-dambji, darijumkalns, drapmaņi, drel-

maņi, druvlņas, dūmkalns, dudles, duoreskalns, ebeļi, e.zqrkalns,

gālžģni, gaviešl, gravaskalus, graviņas, ģšrķgnl, ģņrmaņi, iūdri-

ķqni, irbītes, jaunkalns, jaunzemji, jaunzemkalns, kalēji, ka In-

ciems, kalniņi, kaņepes, kazarmas, kābeles, kārkļi, kļavkalns,

krūmiņi, kaūpqni, kiberes, kipsenes, kuķņgas (jeb ķud-

tični, labumi, „laubejti", laukkalns, lauklejas, Jauziņas", Lazdu-

kalns, lāči, lejasclems, lejēni, llē(l)kāji, liepiņas, llepkalns, lustūži,

laūlļnl, māliņi, mālkalns, mņduskalns, meņģeļl, mežciems, mež-

kuņas, „mežmaļi", mežmuīža, „mežruotas", mežupjl, mirki, misalņi,

nažakalns, pņrkuoni, piknņni, piēķņvņni, plāni, plavnleki, pried-

kalns, priednieki, prieduleja, purgaiļi, purmaļi, purziedi, ragaiņi.

Pelnās, ruozakas, „ruozes", „ruoziņas", salas, saltupji,
sarkani, seņupurvs, „SĢrmūkškalns", šiliņi, s/š7,„sīlfni" (jeb z-?),slli-

jas, „skuķi", spandagi, „sprickalns", stirnas, strautiņi, sūrumi, svie-

stiņi, šķiltas, upīškruogs, upītes, upkalns, uplejas, „upmaļi",

ufbji, „ūdri", uozuoliņi, uozuolkalns, uozuollejas, vecais-kruogs,

veģi, vizuli, vīģupji, viesēli, zaļmežs, zariņi, zavada, zārdakalns,

zeltlņkalns, ziedugrava, zuši, zvānniekl, zviēdriņi, žāklītes; jaun-

skujene, kuosa.

kalns: kēveskalns.

mežs: uozuolvēpas.

medņupurvs.
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2

lazduonas pag.; iedzīv. lazduonlešl2. E.

ančaūgas, āndrāni, aukas, āuzlņas, baltiņi, barbani, barn-

kalns, baznīckruogs, bikas, caūnes, ceplenieki, ciskāni, daugavieši,

dēķeni, drukl, ņzņrleja, ganiņi, „graviņi", ievlīči, jaunzemji,

kālpji (izr.: kaļpi), kalvjūres (izr.: kaļv-), kangeri, kannieki, kas-

pari, klānkas, kļaviņi, krūtiņkalns, ķemepi, lazdiņi, jaun-lazduona,
liskalns, ļuļākas, mežalāči, midzeņi, muški, ņiēdruškas, pagatmiņi,
paleinieki, patmalnieki, plates, priēcumi, pupuonkalns, rāceņi,

rudzītis, salājkalni, salenieki, sikšņi, simaņi, smecere, stāudzes,

strupīši, suvāni, trules, ūormaņi, valanti (izr.: vol-), veveri,

viļvāni, zvejmūja, živenes, (ari: „žīvani"); lazduona.

bags = vieta meža, kur bijis kads akmeņa tels, kas velak

ierauts ezerā.

lenču2 pag. E.

lenciešl: „aizpurītis", audņns, baķls, balla, baūšklāvs, bi/le,

celmnleks, ceīpls, ceplītis, dreīmanis, en'cis, ģerbums, kalnciems,

kaņepes, katlāps, kūlis, ķenģls, ķņrka, ķlksls, laiviņas, lācis,

mazmuiža, mežmuīža, miglacls, paūzls, pldqns, „pinderes" (jeb

šilkuoris), pieleksis, prlkulls, pūnas, rācenis, reinleks, sllaunleks,

stalts, staūris, uža, „vējkruogs", viducis, vindele, zaļmuiža;
lenči.

strīķieši: blaņ'ķis, bunde, celis, galdiņi, „gāršas", kanderes,

„kārkliņi", krlpē~ni, „kurmji", „ķienes", lauris, „liepiņi", „lukstiņi",

ļuoļa, mežciems, skrastiņi, škībusti, tūte, upīte; strīķi.

ezers: baūzis.

līvu pag.; iedzīv. — līvēntešt3
.

E.

blusas, dāvās, jaudzumi, jufģu-mulža, judsti, kalnmuiža,
kreili, kāki, lāči, mālniekl, meījermuiža, mejlumi, mežiņi, mēderls,

mleškas (ar ezeru), muižnieki, mūrleja (jeb muri), pelītes, purnleks,

purteterls, rezes, ruodītes, skāļupji, suosti(?), svēmpjl, tīrēļi,
iiholoo udlupjl, Vāļl.

liāpas pag.; iedzīv. — UepēniešP. E.

i, batžas, baki, balžēnl, bērziņi, brasli, braūnis,

truļi, drākas, dukuli, dundurs, jaun-eicgns, grīvlņl, ģērdgns,

3", jaūnzemis, jerciņi, jullas („jurla"), kaīnaizis, kalna-
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kruogs, „krieviņš", ķēlpiņi, kefpis, ķeviņi, ķlēgalis, lakas, lanģis,
lecis, licis, lubiņas, luodes, muldas, pņndars,pilpls,pllnkas, rāmlejas,

„rāmnieks", reksnls, rēncis, rības, riiocls, „salmiņi", slgati, sirlakas

(„sillakas"), speīģls, stagarls, stīpnleki, struņķis, stuķis, tu6msni,

uztupls, udris, uozuoll, vagafi, vedreķis, zvārģis; llēpmulža.

tiēpkalna uozuolu2
pag. E.

llepkalna macit. ļaudis: ķesteris, pieždeni, vetiņi, liepkalna
mācīt, muiža.

uozuolieši: apsĢni, apšukruogs, aūgstijas, ūbēlskalnl, būrkaiši,

beišĢnt, bērziņi, bieņēni, dadzēnl, daktas, drāmšķi, dzirklēm,

ērmqni, gaili, jaunā-muiža, jaunzemji, jēkabņni, jēķēni („jahkain"),

jņrēm, kņapļnl, mllnēnl, ņakatas, ņiedrēni, pāņķēnl, riiķēnl, saim-

niecēm, sāusītes, skuķēni, skuras, sliiokas, smiki, stapepi, šukumi,

vecītēm, vēņēni, vērplēni, zaļie, zileni; uozuoli.

lanstupiešl: alzkūrkļl, bušmaņl, celmiņi, ducini, guobaskruogs,

llelkalnl, llepiņi, masuļi, prikņi, rāceņi, rumuļi, stradi, urga,

zābaki, žagatēni, žēpepi; lanstupe.

llezēres2
pag. E.

llezēres mācīt, ļaudis: gruslēni, sņnuļl, llezēres macit. muiža.

llezerieši: „apseskalns", āriņi, bisenieki, blākaiņi,

blikurti, blukas, brieži, buča, bukas, duobuļi, dzņdūnes,

dzeņi, dzeņumuiža, dzlrkstas, cilāti, gavūrņl, Igauņi, „juriņkalns",

kāupiņēnl, kurmji, „ķipluoki", lāči, macke,ni, mēipi, tuoš-ņ&vān,

peņi, platkūji, puļķi, rānduoti, reiņi, ruobež-siļi, skanuļi, spirini,

svelmji, šķētes, timermaņi, uozuoliņi, vēvepi, virgabaļl, „zvanu-

kalns", biezlņ-živas; liezēre jeb llezērts.

uozuolieši: „baudaskalns", buča, būdas, cīruļkruogs, ganiņi,

grūvepl, jaudzumi, kaukuri, kauliņkalns, krāusaiņl, ķeseli,

ķuoderes, „ladzes", linkaskruogs, „mežmājav

,
miķelēm, ezņr-murēni,

ruļ-murēnl, pelavas, „perīgas", platkūji, putniņi, ragaci (ar c),

ruļl, rustēni, salnaskruogs, skaidas, spirēnl, stūpeles, stukules,

svēlll, tuoliņl, „valdenava", vēķi, viduci, vieglie, ziduļl, zvejnieki,

žīvāni; uozuolmutža.

kalni: ~kujakalns", „zarupkalns", apsas k., sssku k., „babas"

k., nesaules k., urdavas k., kundziņ-k., gārņa k., rata k., dūrgals k.,

gapais k., elkšņa k., plicas k., sviltas k., pslnu k., stūpeņkalns
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augstais k., veča k., kušļa k., uodziešu k., lielais k., klēts k.,

„vilkātes" k. (ne visi Liezerē).
ezeri: „kaulac-Ģze_rs", „tapulītis", „urglitis", graustlņš.

pļavas un purvi: „naveklis", „darijmi".

lubūnas pag.; iedzīv. — lubanlešl2
.

E.

āizpurvi, āizsalnlekl jeb alzsllnlekl, āizupji, akmentiņi,

„apšusala" jeb āpšusala, apuogi, augstkalnlņt, avuotiņi, dbuoliņi,

āriņi, baluoži, bebrlņl, „bējzkalni", birziņl, blrznlekl, blržl,

bļuodāri, branti, buodnlekl, ceimepl, cepcelniekl, cepurītes, cepur-

nieki, CĢSvalnieki, cērpēji, dambīšl, darmaļi, daudzinām, daukstes,

druvenleki, druvlenas, dzērvītes, dzilalksna, dziš/i, eglītes,

elksnīšl, ezeriņi, ērgala, gailmačl, gapkūjl, „garkrauji", gūršugala,

graudumi, grišļl jeb grīslaiņi, gulbīši, Idrlsalas, iskaušūras,

kaižgrīva, kalniņi, kalnieši, kalnugals, kanči, „kažuoks v

,
klāvāni,

klaviņi, krieviņl, kustēja, kiiokūji, lakstienas-kruogs, lapeniekl,

lapiņas, tauberti, lazdiņas, lāčudruva, lejnlekl, letes, llnlņl,

līčagals, liedē, lledeslikums, lledzemnleki, lielpurvi, liepas,

liepiņas, llepkalnlņl, madernieki, madžiņi, maizastes, maraza,

mālnteki, medņusala, me-lnū-sala, mņndaugas, mezīšl, „miknes",

mieriņi, mugurūjl, mutenieki, nagliņi, nuoras, ņidrītes, olgasiļi,

pabraukll, palsas, pauri, paurukalns, pllsnieki, pīsmali, piebalgas,

plekaļņl, priedes, prledītes, pruodl, purvmalas, putniņi, ramslavas,

reltepi, renteļi, rupsalas, ružāni, ruobežmulža, ruoznlekl, salūnleki,

sallņl, „sausiņi", šiliņi, sipiņi, smalkā-sala, smaudži, smūči,

stirkas, stiebriņi, stradi, „stūrgala", tannenberģi, tarenlekl,

taunesāri, tiltiņi, upītes, upļi, uodzlņas, uogusata, uosīšl, uošl,

nošmaU, uošupji, uošusala, uozuoliņi, uozuolnlekl, vĢcalnleki,

vgckalniņt, veverūja jeb vēverāra, vīksniņl, vītuoli, zalū-mulža,

zeltiņi, zemītes, zvidzienas-kruogs, zvirgzdiņi, zvlrgzdupjl,

zvirgzdusala; lubūna.

labējas2
pag. E.

lubejlešl: akmentiņi, aparēnl, avuotiņi, ažukalns, bēltēnl,

blitoži („bluoži"), dzirkstumi, Igauņi, indrlķēnl, itepi, jaunā-muiža,

jaunkalņl, jaunzemji (jaudzumi), jūozumi, kadrakalns, kārkli,

kraukli, krievlejas, llnūžl, tici (ar c), mūrnieki, nagla, pēčl,

pieņēnl, salāniešl, šiliņi, silieši, skutēni, uogriņi, vāiti, vanagi,

vēvepi, virdzes, viestēni; lubeja (jeb lublja).
2*
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lideriešl: ambūti, bāmbāni, „feldmanis", kāukuonls, kauli

kleini, kupri, pukstenes, pumpi, putni, raktņni, skujlešl, zārda-

kalns; līderis.

ezeri: sāsēris un aruonītis.

ļāuduonas 2
pag. K.

ļauduonas māc. ļaudis: ān(d)zuļl, beļava, brlēžakalns (jeb

putniņi), dīčmaņi, ķesteris, meždusa, miezīši, „purmala", vālgaci

(ar c), zasupji, zvaniķis; ļauduonas mācīt, muiža.

ļauduonleši: aizdriksnes, aiztuocītes, āncīši, apsi, apšņni (jeb

„apsiņi"), ašmales, „austruones" (austruonieki), āres, āriņi, banderi,

belavnieki, blrzumnieki, bringuli, cepli, dafvalņl, dāuziņi,

„dinaburga", diņkēnl, dieviņi, drlkūjl, dupeni, duki, dziļais-

grāvis, dzirkal'i, gārņi, glāznlekl, grēlzkalņl, jakas, jaksti,

jaunzemes (jaudzumi), „kabinsala", kalpjt (izr.: kaļpi), kalvjāres

(izr.: kaļvāres), kraukli, krustkalnl, ķepšl, ķikuri, lazdiņi, lēitāni,

lljuogrūde, lielnieki (izr.: lelnieki), liepsala, lāmstl, medīles,

medņi, meždusa, midzeņi, muižnieki, mukti, aruon-mūrnieki,

kūjas-m., tīruma-m., nirītes, ņūcl, ņiedriškas jeb ņiedruškas,

pekstiņi, pipuri, purnavlešl, „putniņi", rānka, rubeņi, ruki, rūcāni,

ruoma, ruozas, ruoznieki, slllešl, skutāni, suņupjl, suokliņi

(s-lenieki), tiltakruogs, tlnaslīči, tīlāni, übuki (übuģi), upenieki,
uodaža, vagāji, vārdaugali, „vārna", veresmalas, „vēverāre",

vilciņi, vīnakalni; lāuduona.

tuocēnlešl: blrzumnieki (birzemn.), diņķēnl, dzlrkaļl, jaun-

ķepši, liepsala, muižnieki, palejnleki, purnavlešl, purvenieki,

ruoma, ruozas, sillešl, siji, stopāni (ar o), triekeli, veresmata.

zigmaņl; tuoce.

ezeri: driksnis (driksnas e_z.), duku $z., dzljūksnls, balt-

Ģzsrs, dzērvītls, pārkūrtņu ģz., „rudusis", plencītls, slldezņrs,

kurtavas §z.

kalni: rata k., krusta k., kalvlrsas k.

meži: pīss, suoklis, melnā-sala, muoška-blrzs („tur naktim

vadājuot").

purvi: runču p., „ucanp.".

mārclenas pag.; iedzīv. — mārcēnieši2 K.

apsas, asmi, austruonieki, adminani („admenes"), āpans,

banderi, brāži, buļll, dambri, ditīšl, diņkqni, drelmaņi, dubultam,
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īrēji, īvāni, jaudzumi, jaunā-muiža, jūnēni, kaņepēni, kapmuiža,

kūrklēni, krievāni, labuonieši, lāci (lāči), leitāni, līci, lukl, maļ-

ģeni, mūlnleki, meirāni, pakaviškas, patmalniekl, pilskalns, plečl,

piejaudzēni, plauci, plekšeni, puisēni, puoķl, randuoti, rēķl, ru-

beņi, rumpji, rusuli, ruogalņi, saulītes, sienapurvs, slavlecņnl,

slūzeni, sluokūtņi, smilšukalns, spūģņnl, spridzini, stradi, struņķi,

stūraini, subra, sūņi, tikmaņi, tī(z)nūžl, trušll, tutemi, ūdri, ūs-

maņi, vāveres, vilkukruogs, viļummuiža, vīdlņl, vīvul'v, mārciena.

labuones e_zejs.

kumpas kalns.

mārsnēnu
6

pag. Š.

mārsnēnlešl: āunlņš, bajārs, balķītls, cqrs, dambis, dā-

mis (pievienots muižai), dēliņš, drielis, dzeguze, dzifkalls, gubāts,

incis, jāņa-muiža, ješka, junkurlņš, kampis, klabe, klēt-

nieks, kufmls (pievienots jāņa muižai), kūlītis, ķelle, ķlķls (pie-
vienots m. muižai), lācis, llsa, masulls, miķītis, paūzulls,

penģis, pengurs, plēķēpls, plēnls, reksnītls (pievienots jāņa

muižai), sakainis, salukalns, slgāts, sikulis, slāune, snlēdze, tūrs,

velllņš (senāk: maz-junkuriņš), žagata, židavs (pievienots jāņa

muižai), žumburs; mārsnēnu muiža.

startēniešl: āunlņš, āustriņš, clēlgns, dāugulis, dēliņš,

ņnngns, sila-junkuriņš, jaūn-klētnleks, kune, lapainis, leīmanls,

lembls, perende, pintulis, plepls, prlēdīte, rēķls, Sīmanis, spruo-

ģis, trūoksnis, zariņš; startu muTža.

ezeri: staftu e.z., āustrenes ģz.

kalni: thbalsa k., kaikeņu k.

mēirūnu pag.; iedzīv. — mēirūnieši-. A.

āiviekste, āizselnieki („aizsilnieki", „aizelnieki"), akmeņsala,

atvasaiņi, aūgstā-rudza, „augstā-sala", ābuolsala, bērzkalni,

blisini („grīvas"), bļūodāri, briēžumulža (uošmalieši), budksti,

ceplis, cņrpelnlekl, cīruļi, dāuške_ni („daukšeni), dņgumnlekl, dekšņl

(„dekšnor"), dzeltsala, ņzergala, ezernieki, galablržl, „gaigalieši",

iņkāri, jaunzemji, „kanaviņas", kapmuiža („kopmuiža"), kāršupji,

kozārieši, krastiņi, krtitnlekl, kupslņl, ķēlķenlekl, tazdiņi, lābānl,

lielmežniekl, liepsalas, lūoždūrzs, mālzasti, mežmuīža, olgavārti,

osni, pāukuļnieki, pāurukalni, „pecernieki", „pededze", pilskalns,
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purvmala, rudzgala, rudzkalni, sadalnieki, saulītes, sildiņl, sil-

mala, Straujupe, suogārdl, „uogusala", uozuoliņi, udzuolsala,

Vecumnieki, vidzemnieki, vin'tieši, zaļū-sala, zalmežnleki, zavickl,

zūosāri, zvlrgzdupjl; mēlrūnu muiža.

ezers: lubūnas e_z.

mģdzūlas- pag. E.

mĢdzūtieši: āišūtnieki, ateniekl, avuotiņi, avuotlejas, ādiņa,

bebri, bērziņi, biedres, bulqnl, celmi, čakstāre, eglupe, „grāveri",

ģērķēnl, jerlņkalns, ješkas, kalnakruogs, kalēni, krasti, krūmiņi,

kirķēni, lejieši, llnūži, tici (ar c), llepkalns, ļu/ēnl, mālsņut, ma-

kalņl, mazkalniņi, mežandrievi, niedres, plpert, pisenlekl, plānupe,

prauli, punēnl, Sērmūkši, sili, smilšukruogs, smllte, stienūzis,

strautiņi, strautkalns, sudbarl, sveiļi, sveķeni, truotēnl, upmaļi,

ūdri, uodi, uozuoliņi, zllgalvji, zlēdaiņl, zvejnieki; mņdzūla

m^dzuole).

gūlbērieši: āriņi, derdzes, gūlbejii, gustapkalns, ģērķi, iņķēni,

kāupēnl, kukujl, lapēnl, pālsls (viensk.), sebrece, škētes, ūogrieši,

vālēni; gulberis.

gravēniešl: bebpi, cēimeres, dzirnavas, gapauši,

liāuļi, klāvēni, krāmplņl, kulaškas, lapsūre, lāci (ar c), līci (ar c),

liedeskruogs, llednteki, ļulēni, majēnl, rlekstkalns, rudeni, vērmji,

vēršakalns, zapa; grava.

ezeri: guovenis, ābēris.

kalni: klēts k., vilciņa k

mežs: ādiņa.

nēķind* pag. E

Dzērbenes māc. ļaudis: ķīši, purgaļi, šķesteris, tupinās,
dzērbenes māc. muiža.

nēķinieši: andriņi, aprūnl, baltiņi, baluožkalns, bebpi, bērziņi,

brežģis, clmbuļl, dabari, gailīši, gafhbas, glazniekl, grāvnieki,

grudtūži, ģici (ar c), iēlaiņi, jgrūži, jurkani, jāokas, „katriņkalns",

kāmņni, klavkrusti, kulas-kalns, kiguņl, ķīvītes, laidzl, llpši, ļūdi,

mūlkalns, jaun-meldepi, mežjēči, mežrljas, miērlņl, pīkaņl, punlņi,

putēji, rāmduoti (randuoti), runtes, skrandi, statņi, stemiķi, stintes,

teīkmaņi, uīblņl, udbežas, uozuoli, vīduokšas, zalkalns, zelles-

kalns, zemītes, ziediņi, zvārguli, žuburi; nēķins.

kalns: brežģa jeb bregža k.
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patkules 1 (paķiļa) pag. E.

pakillešl: āntuži, apšukalns, auguļi, briiomulti, bužas, būmaņi,

„dzintari", ermaņi (izr.: ārm.), ganiņi, garie, graudas-kmogs,

„grēveļi", īvūni, kaķīši, kiilieši, „lauri", libenieki, liep(u)kalns,

murāni, nedēļi, nuor(as)kalns, pūpuļi, papu/kalns, pluoši, pried-

kalns, puotepi, puotepkalns, saulītes, skāngaļi, skrebeļi, skudras,

„staņģi", tilāni, tīlītes, vēveris, vizulis, vizulsēta, vīmaņĻ

žāusternieki; patkule (paķilis).

biksērieši: baltiņi, „bokulti", dilmaņi, dzirnavas, gailāni,

iebuļas, jaūdzemi, ješkas, kačkāres, kalnakruogs, kunci (ar r),

ķēziņas, lābani, llepenlekl, mucenieki (pagrabieši), murāni, „musti",

„nieralti", „poļvarka", „ratules", ruoznieki, saktenlekl, silenieki,

„tārņakalns", teļākas, „tenči", tiltakalns, tilāni, zemnieki, živāni

(„žīvāni"); biksērls.

ezers: Iž-ņzņrs.

kalni: ašu k., rēķu k.

pļavas: indriķdarī(ju)mi, andradarī(jii)mi.

jaun-piēbalgas pag.; iedzīv. — piSbaldzēni*. E.

baši, ķeiki („ķeīķi"), ķesteris, moci (ar c), stalka, jaun-

piēbalgas mācīt, muiža, abrupji, aūgstāri, baltiņi, bedumi, brlcl,

bukaņas, butlēri, biioļi, cgbuļi, celmi, dukuļi, duoriņi, dzlrkstiņt,

gapauši, ģeīsti, ģevji, ilzēnl, jaudzumi, jānēnl, jēcl (ar c), kanūži,

kaņepjl, kāpurkalns, kleīvas, klun'cl („klūnci"), „kļavkalns", krūzes,

kufmjl, kldņnl, ķlguņl, ķīši, ķūģl, lanģi, laūska, lāc(īš)l, lāčpleši,
llēlmežs, ļūdlņl, maguonas, māuragl, māllņi, mālkalns, mālnlekl,

melbūrži, migļi, muciņas, mufdgni („mufd%n\tx), muosteņl, naūdēļi,

naūkšēni, nedēļas (nav vairs), nēķeni, niklavas, paūpjl, pentuļi,

piēterīši, piēžiņi („piež-"; senāk': pežiņi), pūķi, refhpji, rudgalvji,
saūsgalvji („sāus-"), sevlķi, slla-kalns, skanuļl, skrastl, skrāģi,

skrīvepi, skubiņi, sliēki, spundēni, stepeļi, stradi(ņi), stmpiņi,

svēdepi, tņhclavas, gaujas-tlmšsils, tirznlekl, iioļi, uormaņi, vanagi,

variņi, vēķi, vilķēni, vinķi, vītiņi, andža-viēkšeles, viēķi, zarņi,

zeīkari, zņltakruogs, zideņl, zūosņnt, žagari; jaun-plēbalga.
ezeri: aklais ģz., kleīvu %z.

kalni: kazu k., liepas k., vanag-k.

purvi: velna p., riekstu p., skalu p.
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vec-piēbalgas pag.; iedzīv. plēbaldzenP. E.

kaīkaši (kājkaši), kaupēni, kiirēnl, skuķi, svīkultl, šķesterls,

vec-piēbalgas māc. muiža, akmentiņi, alītēnl, almji (izr.: aļmi),

antēni, aptakas, āķē.ni (?), ārnītis, baldiešeni, baltacl (ar c),
barackas, bāliņi, beītēni, beķepi, bērziņi, bračl, bruž(ēn)l, bruzlķl,
bruožl, butlēri, celmi, cepli, čabas, čuolēnl, dāuguņi, dujēni,

dzērVĶni, ņzargaiji, gaigall, gailīši, „garnis", greīvepl grinēnl,

griškas, gruži, gruopiņl, gulbji, ģlbujl, ģici, incēni, īvāni,

jaudzumi, jūņakalns, jĢkuļi, jukānl, kabūlēni, kagaņl („kagaiņi"),
kaibēni, kalnieši, kalvēnl, kalvji, kalņēnl, kaplūnl, kaugujl, kau-

lētu, kleīvas, kleīvēnt,kltģēnt,kriēmeli, krievēnl, krumēnl, kub(u)llņi,

kurmji, kāķi, ķelķi, ķemepi, ķerlcl, ķēteles, ķldņnl, ķīZĢnl, uogres-

ķiēsnēri, lācīši, leišņēnl, lībieši, lībleškruogs, „lukas", luddēni,

lādiņi, māderi, meīrēni, melbārži, miētiņi, mūrnieki, naurēnl,

nāgeles (ar g), „niedrītes", pakalniešl, paūlēnl, pētņrēnl, plaudis,

„plikais-sils", prizēnl, purga(l)ll, pūpull, ragaiņi, raskuml, rauši,

rāgaži, reīnkalvjl, remelcēnl, rlēdlņl, rudņi, ruoznēni, satnēni,

saulguoži, silakruogs, šiīķēni, sinepes, slavītes, smeīli, smetes,

splētēni, spruoģt, spuldzēni, spulgas, stāiņi, staņaudl, stīnūži,

svili, taškemi, ta&rēni, tētītes, tīrumnieki, tāļl, tuomuļi, tuožiņi,

upeskalns, urles, udrēni, uogrlņl, uozuoliņi, vņcmulža, vēvepi,

vijumi, vindeces, vīģubi, („vīģebi"), vītiņi, zeīkari, zēnlņl, zvejnieki;

žirbuli; vņc-piēbalga.

ezeri: alauksts, Inesis, nedzīs, tāuns.

praullenas pag.; iedzīv. — praulenlešl2. E. un K.

āizūres, āizpurves,] auguļi, guķūres, ilgasīl'i, ješkas, rubeņi,

skubji, übānl} lazduonas mācīt, muiža, alzsalnlekl, akmeņsala,

akmināji, āuziņi, āpši („apši"), āres, beņķeniekl, bērzsala, brlzgas,

būdāni, ceplenlekl, čukāni, dāņčl, dņguml, dešupji, dlbņnl, diben-

kalns, dravenlekl, drlkāji, duob(es)sala, gariņi („gārņi"), graviņas,

grīvas, ilz(es)salas, ievlīčl, jaudzumi, juočl, kālpjl, kalūžl, kāņķi,

ķierlņl, lazdenlekl, aiz-llnūjl, llepsalas, lāza, ļe_vāni, ļūjākas,

mauri, mežpirūgi (sakārņi), mlkeļl, miezāji, ņiēdruškas, pakuļi,

pāki, plkūni, plāti, purmall, puodniekkalns, puoļl, „sabulāri",

sakum(aiņ)i, salas, sili, silnlekl, sīļi, skāberniekt, skudres, sment
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(ar ē), stabiņš, stukas, svūr(p)sti, trākši, uozuolsalas, vecumsala,

vergaļi, zalmežnieki, ziēdupji, žīvenes; prauliena.

ezers: prauļa e_z

prlēkuļu* pag.
Š.

mācitūja ļaudis; bērziņi, ģuģepi, indrlņi, kāuki, mežiņi,

mežmali, nāuri, pinderes, cēsu mācitūja muiža.

priēkulieši: bites, brenguļl, cēipi, dāukšas, dunduri, eīcēnl,

graviņas, grīviņi, ģlbuoļas, inkuļi, jaunzemji, jāņa-muīža, kafhpas,

kazupurvs, kārkliņi, klētnieki, kāņči, ķāķl, ķgsas, ķūļl, lasmaņi,

lībūni, rudgas-lustes, vīlupa-lustes, mežcieml, mīlīši, paērglīšl,

pāļņnl, pēterēni, pilas, plēškaļl, dadzīša-plučl, pūriņi, pušklaipis,

puodiņi, puopi, ramūti, rauguļl, rāunls, rīdzenes, rudgas, sarkani,

sārumi, skudriņi, slaviešas, bifzs-sūruotes, suostes, vanderes,

vālves dzirnavas, virskūna, vītiņl, zibeņi, žagari, žvīguri; priēkull.

kalns: gārkalns.

rānkas pag.; iedzīv. — rāncēnlešl-. E.

aizpuri, andpakalni, apsītes, apšupe, augsftjkalnleši, bērziņi,

birzul'i, bites, bierņi, blūomi, branti, caunītes, cālīši, celmiņi, ceplīši,

dambjakalns, dārpatas („Dorpat"), degļupjl, dukuļt, elkšņūdzl

(~-ņaudzi", senāk: ~-ņavadzi"), ē(r)kaini, „gaujezeri", granāti,

jaunatas, jaunzemji, jānēļi, jēpes, kalmuodi, „kalnzemnieki",

brleža-kalvjl (izr.: kaļvi, kaļļl), kāudzfītjes, kākupjl, kālancl,

kārkliņi, kundziņi, kutumi, kelmēni, keži, kipluokl, ķīvītes, lapsītes,

tazdiņi, lazdupji, lācīši, lediki, licupes, livūni („livonija"),

liepiņas, lukes, magnūži, mierini, pakalnieši, pavāriņi, pāpņnl,

pilskalni, plūksi, pulpi, rēveli, ruciņi, ruozas, sakārņi, saliņa,

sapa („Sophienhof"), sāujas, sāvas, sejatas, silenieki, ūdrup-
mež-silieši (izr.: meselieši), skangali, skanuli, anžu-spruoģi

(uozuol-spr.), līdur(t)-spr., saces - strēbeles, sveķi, „tirānija",

udrupji, udšiņl, uozuoliņi, vardziņi, varlņl, vistepi,

vipūži, Viesītes, „zaļumi", zimzas, zīlaci, ziemeli; rānka.

melnais teļa ģz.

Raunas
3

pag.
Š.

raūnēniesi; atgāza, augškāpis, avuots, baidiņs, baidis,

baliaīs-sils, baītvllks, baluodis, bābēns, bārdiņa, bņkurls, blnds,
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brldēgs, buhdzenieks, budjūts, budnnanis, ceceris, clmbulis,

cimza, cimzletis, cīrulis, dahka, desmi(t)nieks, dravēlls, dreīka,

driba, drūģis, duburs, eglīte, eīdrikis, (alļē~ns), gaīkis

maraūska, g. mizis, gārša, grāvis, grifhza, grislis, grudte,

guoģis, ģuFģgns, ilziņš, Ifbīte, leviņa, jaūnzemis, kaķītis, kātiņš,

kalniņš, kampis, kaūgars, kauliņš, kazaka, kliģins, klincis, kleperis,

krastiņš, krņsaūska, kruklants, kuosa, kapiņa, kevēts (~keveits"),

ķezis, kiēģeļnieks, kirkums, kūlis, laīviņa, laputis, laūriņš,

lazdiņš, lazdukalns, licis, lidacis, līnis, lizduole, lubūzis,

ludrancls, tīruma-makudņa, marljkalns, masalls, māliņš, mednis,

mende, meislis, mlzls, miērlņš, mucenieks, muižnieks, mukaūska,

mūrnieks, mušiņa, nudrvells, pakults, pālsa, papans, paūris,

pipars, pīkaņa, prāmnieks, precenieks, prlēnis, puntulis, pūriņš,

puopls, raudzene, raugs, refhpis, rņnclavs, rille, rine, rlnģls, rudzītls,

runģis, ruozbaldls, saviefa, silenieks, silis, sietiņš, slapjums,

slavgka, smila, speiksts, stāldulls, stalūna, strada-kruogs, stradlņš,

strante, suzls, svlka, teīkmanis, tt>veni>ns, smukults, ulpts, upīte,

uods, udzuols, vagalis, valde, valstis (ddzsk: valšķi), vārna,

vārūša, veģeris, vība, vīksna, žakītls, zariņš, zeģis, zlfnltls;

pils-raūna.
Hšēnieši: idrudlis, kūrsulis, peksis, puddzenis, rimša, tutina

kruogs; lisa.

ezeri: ilziņš, lubūzis, lizduoles e_z., mūsiņas, raūnaisis,

rāuzas e,z., spanderes, strantes, idrudlis.

kalni: slapjuma k., tanīsa k., vedža k., tauteles k., „kaira" k.,

cēsu k., vasas k., dlkla k., glāznleka k., vīblņu k., graudenes k.,

clbenes k., kriju k., vēres k., vīles k., cebulu k.

meži: baltais sils, dāukšas sils, spiksta bifzs.

purvi: „vieļu" p., aklais p., nāves p., naūdas p., „inekša"

leja, kauču leja.

jaūn-raūnas pag.; iedzīv. — jaūnenlešiK Š.

andriēcēns, baižēns, būka, danka, gaūša, gāle (gāle E.J,

grāuza, gruzde, jērilla (jērīla E.J, jērillas nuddtevs, kārlakalns,

kuķēns, ķērpis, ķgdēns, ķudcls jeb cudcis (uo E.), lakstīgala, ludde,

ļūla, mēislis, pāvulkalns, pētermuīža, prikulis, prlēkūna, rāuņa-

krudgs, rubēns, smūrģis (uf E.), spārlņš, stalis, šautuve, tirzletis,

vārna, vāvulls, vistucis; jaunū-muīža jeb jaūnraūna.
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Rāmuļu pag.; iedzīv. — rāmuliešP. E.

„ādlers" jeb („Adlershof"), dumpuri, jaunītes,

jaunzemji, kapiņi jeb kapiņas (tuvumā kapi), klētnieks, kllnģls,

kļausti, (s)krastlņl, ķļsas, lahgas, llēlmaņl, llēpkalns, „marijkalns",

~mazums", „palckalns", prāvs, raunis (senāk: rundes,

„ruobežnieki", stllbēnl, „upītes", uozuoliņi, vāivadi(ņl), vanadziņi,

velti, vlņaudl, zavadiņas („ķĢkavas"), zeībuots, zlēdl(ņl); rāmuļi

(senāki: meža m.).
ezeri: gāucls, mazuma e.z., „ragainis", „kapainis", „dziļuksnis",

vidus e.z., „galus" ģz., rauņe.zejs.

pļavas: rlekstenes, bērzenes, abrenes.

sālkavas pag.; iedzīv. — sāikavieši'1. A.

āizdēgļi, āizjuošnieki, āizpurves, ālzslles, aleksandrova,

ālžāni, ānzuļl (ondzuļi), apsalas, apsitu (lelnieki), aāgstkalni,

augstsalas, āuziņi, avuotiņi, āpš(u)katnl, āpš(u)malas, āre-

nleki, āres, balvenieki, bālvis, bārbanl, bērziņi, blrzumnieki

(„birzemnieki"), brņncēnl (brancāni), brivnieki, cepļi, ciruļi, dār-

kevlčl, degšņāres, degļi, druvēni (druvāni), ducēni (ducini), doki,

„duobesala", duobupjl, („duob-"), duobupju muiža, dzqlzavlešl,

dzelzpurvs, dzeņi, dzērvnleki, egļusala, ēlkšņupji, „e_ze.rgals",

gailīši, glāznieki, grāvgali, grēlzuolīcls, gruotes (kazaiņi), indani,

jaunzemji, jeiskas („geiske"), jirģņni, juošmafi, kāimlņi („dzērb-

nieki"), kalngali, kalniņi, kam(a)tauskas, („kamutovskij"), kārgani

(kārgāņi), „kazaiņi", kaz(a)lauskas („kazlovskij"), krutniekl, ku-

buliņi, kucēniešl, kepši, ķēniņi, kimstniekl („timstenieki"), lazdu-

kalns, lācfajka/ns, Iņdskalni, Ulmaņi, „leipurti", tēlnieki, lica

kruogs, licepši, (licķepši), licīši, „līczeme", liventūli, lielmeži,

liepiņi, liepkalnl, llepsalas, māltas, mālkalns, medņi, mēlmurti

(mēimorti), mežsqtas, mbltka, muižnieki, nēgruote, niēdrūji, pa-

brauci, paegli, pāunlņl, pismalas, piemalas, platie, plēšas, priede,

purvakūjas, purviņi, purvmalas, rāmpāni, ramuļi, riceļi, rlzemes,

„rīzemnieki", rokuļi, rubeņi, rudzīši, jaun-ruozas, rudznieki, Sai-

kava, saliņas, saltupjl, sāules-kalns, sētnieki, sēltiņl („zeltiņi"),

šiliņi, silmalas, skāldas („skolda"), „skujiņi", slaviešl,- stāuģi,

stra(z)dl, stūrmaņi, šēnhauzeni, šķeļl, štēiņl, tanes, tānslava,

tilta-kalns, tirini, tirumnieki, upīši, upsts, ušūni, udzuolkalni,

uozuolsala, „vagari", „varcina", vepralksna, vērvells, vilkate,
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vin'tieši, vikšņi, vina-kalns, vituoli, vientuli, viesūbi, („viesali"),

zāļmeži, zēidūni, zeltiņi, zvirbuli; sāikavas muiža.

safkanmuižas 1
pag. E.

sarkanieši: balgalvji, bāki (ar k), bākšāni, ceplenieki, cūce-

nieki, dalģi, jaunzemji, kaipi, kaplani, kaupēji, lapūres, lācāni,

libenieki, lībieši, tici (ar c), moruškas, seržāni, „slapeskruogs",

„svinci", „tūļakruogs", zeģi; sarkanā-muiža.

birzēnieši: briskas, bulatas, dumpji, lindes, nuoras, pieterāni,

„polvejka", rincāni, sūrtupji, stalīdzņni, viduci, zari, zlaukti,

zuodi; birži.

kujēnieši: bebri, kakši, kaupiņi, palsani, „polverka", ruli,

„tuomāni", ziķi; kūjas muiža.

asmītes, bāguņi, bā(r)kšāni, bites, biemeltes, blņ-

s%ni, brānkas, brencmilni, bukšas, buliņi, buodes, „buožkalns",

caurvēderi, dravnieks, duoriņi, dzeņi, ganiņi, iņķēres, iegrīvas,

jaunzemji, jukani, kalvji, klaucāni, krieviņi, krustiņūre, kursieši,

muižnieki, nuoras, palsāni, pietnieks, „plātes", „pļavusargs", prikņi,

raibenes, rakuķi (rākuķi?), rēki, silnieki, sprizdāni, staki, svinci,

zlaukti; aizkuja.

Sausnējas pag.; iedzīv. — sāusnējieši-'. K.

aizbāri, āizkalnes, augusts, baluddēni, buokqni, cukūji, dieči,

ģibuli, jānkas, jaudzumi, jēkņni, julsļni, kāņki, kaukuri,

kārdeces, klajas, lauski, mālkalni, mažņgni,

mucenieki, nāmkalns, nicas, plāceni, rāgžģni, rucqni,

rumuļi, salas, stduģeni, turnņni, vāltiņi, vņckruogi, viduoti,

zideņi, ziemeli; sāusnēja.

ezeri: zuosins, blūoduons.

sāvienas pag.; iedzīv. — sāvēnieši 1. E.

aburts, aivieksta, āizpurves, akaslejas, anči, āndzuli, apšgni,

augstkalni, āpšalas, āres, biķernieki, biržumuiža, caūnes, „cūkas",

„dambri", driķukruogs, dzērvnieki, dzišļi, ezņrgals, gnidiņas,

grivnieki, ģirlukruogs, jaudzumi, jaunīgas, jaunzemes, jokas,

joksti, jurjāni, kangeres, kapčenieki, kāupernieki, kramiņi, kripāni,

kunci, lielmežnieki, liepsalas, mačāni, mežāres, mizas, muižnieki,

nāinieši, pasiles, pūrgulas, pinkas, rusulukruogs, saciņas, salas,

sarķi, sauleskalni, silagali, sīmaņi, škanļni, upīši, uozuolmuiža,

vāgales, zilini; šāviena.
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sģrmukšu* pag. A. un E.

sņrmūksēni, aiicklņas, augstkalns, āuzūji, bņrzkalns, dāndeni,

dreziņi („drezdene"), ezerkalns, ežupji, ērmeni, gailīši, grēfenberģi,

gruntāli („brunnental"), irhšēni, jaudzumi, jūņukalns, kalēji,

kalējkalns, kauliņi, kūrļakalns, krampji, kizuļi, lihdaviņas,

mežmūja, muores-kalns, parīsi, udš-pekšēni, prišņicas, rucāni,

ruomas, sili, skrudtiņas, staļi, steīnkalns, sveīll, šlpkas, šūkati,

uzkauši, vanagi, veseli, vilcini, vlne, zifnalņl („dzirnaiņi");

Sērmūkšu muiža.

bānūzņni: ažlīči („āžlīci"), baluoži, ceplis, dēļi, drāukšļi,

ezermāja, kaspargnl, kārkli, klētnieki, krikņni, kurmji, laivenieki,

lībieši, liepkalns, maksberģi, medņukalns, melnupji (jeb „alas"),

pidriķņnl, rāmuļl („ramuļas"), ruķeļi, tūci, upesmuiža,

velmeri, vērnieki, zāl(a)mānl (senāk: purgaiļi), zemītes, zilūži;

bānūži (senāk: kudliņu muiža).

luodēnieši: „andrupji", apšukruogs, „atuleni", baltiņi, bsrz-

kalns, biedri, brēdiķi, britas, cīrulkalns, degsuņnl, elīzabete, elkšņi,

„gromulti", jaņl, jaunā-muiža, jaunzemis, jurņni, kampas, kaplāni,

„krievenes", ķeizari, lazdukalns, leistupji, mežmāja, mežruota,

„miķe,ni", naudeļl, plēģi, pluģi, stupqni, uozuoli, zUņni, žūkuri;

luode.

ezers: kudliņu %z.

Skujenes3
pag. E. un Š.

ruobežkalns, cēsnieku ciems: māisēll, subri, šlnkas, skujenes
mācīt, muiža.

skuj(e)nieši (jeb skujnenieši):
celmi, ciebalds, daktas, krievrinkas, kursēnes, lēpšiņas,

lielpurvi, mqllņni, šiliņi, timermaņi, ūļņni, vībņni, vīcģnt, viesītes,

zavādiņas; skujene.

ezēnieši: baī(t)galvji (izr.: balgaļi), bufnbi, cīrulkruogs, ģīboni,

kaibenes, ķilkas (it jeb it?), ķūģi, lapskalns, māli, mulleni,

priezdņni (ie jeb iē?) sduzāņm, sebežas, upkalns, urbi; ežu-muiža.

kaīvēnieši: bņrzkalns, cimbuļi, elpas, ezeriņš, grgatas, ķulmas,
llmatas, meī(n)galvji (m-ji), mežrijas, skrudderi, ezer-spilveni,

šķeperi, tāurupji, vēveri, zilais-kalns, zvaguli; kalve.

briēdēnieši: medņi, strupeņi, uorki; briežu muiža.

lelmanieši: akmināji, bulli, lūkeni, tanuļi, veģeni; lelmaņi.



30

kalni: ēlkas k., krusta k., eīlena k.

ezeri: ptslas zz., bumbu e.z.

\ūuduonas-uodzienas pag.; iedzīv. — uodzēnieši2
.

E.

aizalksnes, aizdegli, aizezere (izr.: aizare), aizjuošnieki,

akmentūji, audzēres, āpškalni, bandari, beļava, cinaites, dārziņi,

degšņi, dukšupji, „e_ze_rkalns", gravāni, grāvīši, jaunūres, jaun-

zemji, kalvjāres (izr.: kaļvares), kaupres, kažuoksala, krūtaiņi,

ķoģi, ķunci, laides, lazdiņas, aiz-\\man\, tici, lielmežnieki, liepsalas,

ļūmāni, medņurieksti, mežļauži, muižnieki, prau(l)sala, „pumpas-

kalns", purmalas, rāksalas, rēķi, rinkuļi, rozbakas, rubeņi, rūcāni,

runci, ruozas, salas, saliņas, sildi, šiliņi, silieši, simsuoni, sili,

skaidas, šautenes, šumāni, timšmales („timsmales"), uozuolnieki,

uozuolsala, valtersala, vilces, vintieši, vikšņi, zaļmežnieki,

zīlītes; uodziena.

viztalvas-iiodzienas pag.; iedziv. — ūodzienieši2
.

K.

āizpurves, alūnņni, āmbaiņi, aparņni, āugusti (senāk:

āunares, avuotiņi, āpšsalas, bāltū-māja, bāltuži, bņncņni, bēnc-

katnl, bērziņi, bites, būlvāni, bunduli, biindulkruogs, diriki,

drāuduvas, elīši (alīši), ērgli, iksiem, ivāni, iegrīvas, jaktņni,

jaudzumi, jāujas, jaunā-muiža, kalniņi, kālvji, kapmalieši, k&rkllņi,

klāuģi, krigali, krūmiņi, kruogrēini, kungāres, kunturi,

kiirzĢnl, maškusala, māuriņi, mežekas, mežieškas, mežsņtas,

mikelņni, pāuliņi, liel-pāvuli, pāvuliņi, pēndēji, placņnl, rēmpji,

rušini, rušiņi, salas, sllakalns, silamuiža, siltumgni, skrapas,

spalvņni, stārņi, sudrabītis, svilini, „šūšļi", trakškini, uozudliņi,

vaguli, vecskuolas, vēres, vērnieki, „zaļaci", zaprāuskas, zvirg-

zdiņi; bņrzmulža, uodziena.

ezeri: uodzes zz., stūrņa zz.

iiogres pag.; iedziv. — uogrgnieši2. E.

alīdzēni, āncē~ni, £a##f«/(„baltiņi"), bārdņē~ni, bisnes, braki,

brācļni, brenci (ar č), butlgri, ceplīši, ciikuši, damāri, diiokļi,

em(i)ņĢni, grivi, indriķgni, iņķi, irsti, jaksti, jauna-muiža, jaun-

zemji, „jauži" (izr.: ģauži), jespefi, kaģģni, kauliņi, kābeles,

klapčas, klāucļni, klāvaingni, kurpnieki, kūlāni, ķesteris, ķipgni,
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lickruogs, matīsņni, mārkuti, „medņakalns", mežmaļi, mušķes,

naūdīcļni, ņaūņgni („naujē_ni"), pāvulē~ni, peļīcņni, pilskalni,

piekiņi, plakaņi, priekšqni, pumpji, ratllci, rembē'ni, rūoplaiņi,

ruozes, silakalni, „simsani", silē~ni, sknidē~ni, skriiodefi, skudres,

skuķi, smilga, snikefi, spilvji, spirlgni, stālšņni, stā(v)muces,

sujtļni, sviki, šlnkas, „upītes", uozuoliņi, vāņķi, vāukši, vārna,

vimbas, vindedzes, (jeb zuši; iiogre.

iznīcinātas mājas: „stāgaļi", „bulvas", „sikšņi", „nukši",

„,birnēni", kaziņas, vīksniņas, „pūrē;ni", pejnē]ni, „pluoši", graši,

griķi, sē_tas.

kalni: griguļkalns, skurģu k., ejka k., sudrab-k., kubuč-k.,

vilku k„ tārpu k., karātavu k., dze,guž-k., bruģa k.

purvi: „sūnāklis", „sumulda".

mežs: Sausnēja,

līči: „baibas", aptekas.

uoļu un apaltienas pag. E.

uolēnlešl: brieži, gaiši, jaudzumi, jaunšejii

(„jaunešani"), lapačas, lauri, mikelņni, murņni, „nesaule", „ruļi",

ruņģi, skakukalns, spali, ~tuoleņi", „ukuli"; #o/#-muiža.

apaltēnleši (jeb apeltienieši): āizpurves, jaunā-maja, krievi,

„kuoškāre", sprlkl, vīpūžl; apaltlena (ari: apeltiene).

pļava: lismen(i)s.

veīsmaņu* pag. E.

velsmanieši: baltais-kruogs, baltiņi, betes, brūnīši, dancis,

dzeltūņi, dzenis, ehdzeli, ezarhalns, jukūni, kalauzas, kaīvītls,

kahnieks, kaūpņns, kausiņi, kūlāni, kuozakas, ķekava, ķlberls,
liberts, liep(u)kalns, paūcis, piekuņas, punģis, pukš(ķ)eris, „jaun-

raunis", rimša, slavņkas, smīdes, spunde, stiķeni, šķesteris,

ūbeles, vāivadi, vehgars, vlnnņns, vlbņns, ziedi; veīsmaņi.

ruckēntešl: āpnars („apnari"), bikars, dzērve, jufģukalns,

jūokis („ģūoķis"), kundziņi, laūciņl, lībiešas (1-ši), „lide.rti",

lubiņas, ņamis, skudres, vīnūti; rucka.

zetlerlešl: bulas, dāudziešas, jufģukalns (ģ-s), slēpiņl

(„slēpeņi"), uozuoli, vāisuļi, veckaķls.



32

velku3
pag. E.

velķēnteši: aūksleci, beītņni, brēkti, ezernieki, griškas, Igauņi,

ilzņni, jaudzumi, krļpŠĢtii, krikumuiža, kūlas, pipiņi, rauksi (aū

jeb āu?), rubeņi, „stērste", „strazdiņi", sufgas, šancbergs, tēlvieši,

„uogriņš", „uošupji", vientieši, Žīguri; veļki.

gruotūzgni: brēki, buleni, gāitepi, iīzņni, jaudzumi,

„jukāni", kravažas, lapeni, mizukruogs, mukšņnl, nudrnieki,

pīvāri, skrebeļi, slieki, smītņni, stupņni, trūotgni; grudtūži.

veselaūskas pag.; iedziv. — veselaūskleši3. Š.

apiņkalns, bants, baūska, bņbers, circenis, elpa, diklis,

dulbls, ehnņns, grāvmāja, grīslis, gufska, kaūsulis, kažgrs,

kūokaleītis, kemgla, ķikurs, lazdiņš (senāk: grābis), lipils jeb

llpins, lībietis, lie(l)kūjis, mežgailis, mežpaūlis, mihdaūgs,

namēlis, pakudda, paūlls, plntulls, puķe, punģls, pudds, rabūka,

rāceņa kruogs, savieļa, silabuls (biernis), silis, skuja, slavīte,

staīds, stifna, strads, upīte, vanags, vāckalns, veģeris, zandars,

zeīkars; veselaūska.

kalni: runču kalni, sviltes kalns, tuoma kalns.

purvi: dakšu purvs, lagāta p., sakūra p.

Vestienas pag.; iedziv. — vestenieši2. Š.

mācītāja ļaudis: laptgni,
vestenieši: aruonieši, āizkalnis, āpšukalns jeb āpšalas, beķi,

brānti, brutfni, eņģelārti, gretes, igales, ilzlņkalns, Indrānu kruogs,

iņģisti, ielāpi, jaunzemji, jānīši, kalnares, kāļa kruogs, kūilīši,

kelšņnl, kepņni, lielkalņi, Undīni, lūzmaņi, melnavieši jeb dēlīšu

ke'pēni, piejāti, plāceni, rekslģni, - rizgi, rutuli, skāldas, skujenieši,
sliiokas, šlakāni, tūožēni, upenieki, uozuoli, vārpģni,

veķi, vernieki, vērškalni, zideņi, zvejnieki; vestlena.

devenieši: bākūži, būnkāni, būoki, diniškas, dreviļcēni,

irbenes, kakši, kaķīša kruogs, kaļvi, klāņģi, melnavieši, silakalni,

šinkas; devona.

viesēnieši: āntiņģni, brici, čiglas, dletlūvi, dzirnaviņas,

garanci, glēmži, grāvdzirnavas, kalvi, kučuri, ķelņni, meņģeli,

pupu-kruogs, rapši, silavieši, tiži, tūlderes, vēveri,

vikšeres; viesiena.
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talcēnieši: akmenijas, aūgstiņi, bebri, beksepi, bruteui,

dāuksti, dibeni, drēimaņi, gaiļi, gapmuižas, kalniņi, kalnsētas,

kaņ(e)pņni, kazragi, krūmiņi, kiiži, lauski, lejnieki, lepji, labējas,

iūžņaskalns, māliņi, mežandži, mucenieki, mūrnieki, pučdnieki,

ram(u)ļēni, rez?ni, rušini, sil(a)kruogi, silieši, sietnieki, stuļģi,

stuļģītls, upenieki, žebepi; talka (izr.: tolka).
krievu-kalns. — lielais ejzejs, silrša e_z.

vejavas pag.; iedzīv. — vējavieši-, E.

avuotiņi, āriņi, bākūži, drēimanis, egļukalns, ezerlīci, gapanci,

grāvepi, jaunzemji, jesperi, kajgni, kumeļkalns, laģņni, laktas,

lāci (ar c), lici, lietvieši, pulcini, skrāndi, tanīsi, ūrlāni, vēver-

kalns; vējava.

kalni: bākuzu k., „drikāj-k.", „runu k.". — balteņa purvs.

Vietalvas pag.; iedzīv. — vietatvieši-, K.

āizkatnes, āizpurves, alvīšl, apsas, apsi („āpši"), avuotiņi,

baluodetīi, barisi, bisnieki, dibeni, diēči, dzeņi, grāvis, grivas

ivūni, jānkas, jaudzumi, jģlgavieši, juči, jurģīši, kaleni

kalnamuiža, kaļķaini, kāļvenci (-anči), kāļviļumi, kazubrēnci

kruoglejas, kušņēji („gušņāres"), latasmuiža, ļuļas, mailes

mērnieki, miglēni, pāvulāres, piliēnas, puduli, pulki, putrņni

pučdņēni, ragāres, ratnieki, reļi, rušini, ruocgni, salūnieši

silamuiža, silbrēnci, skaidas, skriņi, sniedzes, spruoģfni, sviļi

tāurupji, triiobāči, uormaņi, uozuollņi, vēdersāpes, vēres

vēvepi, vidsmuiža, viesņni, zuobfni; Vietalva.

ezeri: lidecis, vabulītis, „ope_zejs" o).

Rīgas apriņķis.

aderkašu pag.; iedzīv. - aderkasieši-. E.

abza („apses"), brieži, bundulgni, caūnes, circeņi, drācgni,

eruoģi, jaūna-maja, jātnieki, kaktiņi (meža kaktā), kalniņi,

kai(n)tuomi, kalvji (izr.: kaļvi), kā/ki, kāukņni, kuķēni, lipšas,
lukstiņi, mejbarži, mežmafi, muižnieki (tuvu pie muižas), pāuneni,

pelņaiņi, plūnči, rasas, ratnieki, rēi(ņ)muižas, sarkalni, segli,
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šiliņi, sītnaņl, skrabiņi, speltes, spēles, steki, taukātne, upītes,

vanagi, ziedi; aderkaši.

tāurupieši: āndrņni, bajāri, brikumi, bungas, cukūji, čapatas,

dikeni, drēimaņi, dūjas, gāidņni, ilgaiži („ilga(i)ši"), jaunzemji,

junjni, kalējs, kārklgni, krievkalni, „kurmjakruogs", lāuski, lāči,

lemeši, līčakruogs, lūši, medņi, miķelņni, muižnieki, purgaiļi,

piioci (ar c), sāulguoži, snikeri, sveķi, upītes, zvirbuli;

tāurupe.

kalni: buoļu k., kukuļa k., „latas" k., „apdziru" k. „čušu"

purvs. pjavas: čaula, daudzvūrde, kniedene, „place", „mertne".

Aizkraukles pag.; iedzīv. — aizkrauklieši2
.

E.

mēntes, aizkraukles mac. muiža.

aizpuri („aizpures"), asni, ataugas, „aušķini", āpši,

ārīši, „balšāres", baluoži, ~bariši", „beltani", bgrtnavl, bitani,

brēķi, briēžāres, brūveri, buordzemi, cepļakalni, čepas, „čunči",

denava, drustūres, dūjas, „doķi", dzeņi, „elkšņi", gailīši,

„gailītāre", „gaiļi", gridziņi, gulbji, ibe.ni, ignati, iztekas,

„iecani", jaunāres, jaunzemji, kalēji, ~kapči", „klaucani", kluoši,

kļaviņi, krieviņi, kuzmas, keļki, ķejpani, lazdiņi, ~lāči", lemežu-gals,

~lengmaņi", lielmaņi, lielpeteri, mauriņi, meļkītūres, meskas,

„metani", mežgailīši, mildiņi, miemeni („miemas"), mucenieki,

muižnieki, nedēļi, nuokalni, padaga, „pazuļi", „plējsas", „pukuti",

pūmpani, puorieši, rāndani, rikas-kruogs, „rīderi", rīmaņmuiža,

ritasala, riebu/i, „ruobeži", ruozīši, salas, samani, „silmices",

~sīkuji", sīļi, slļukruogs, sniedze („snēdži"), „sprūdi", stašas,

stepiņi, „svarani", škiliņi, tūņki, tuomiņi, ~urpuli", uozuoliņi,

~vaineļi", veibani", vektepi, Vīganti, „vīksneskruogs", „volgaži",

ziedi, zvirgzdiņl, žagari; aizkraukle.

meži: ~likšanu" m., „poriešu" m., „pundzis", „denavas"m. -

grāvji: „grebes" gr., „dobul-grāvis". - purvi: „ķēpan - purvs",

~tuņķu" p., „muldu" p., „ķelles" p. — „saķe" (līdzenums zem

Daugavas piekrastes), „bundzis" (līdzenums). „pora" lauks.

aīlažu pag.; iedzīv. — allažnieki 2
.

E.

alkšņi, bikšas, birznieki, kaūpiņi; aīlažu mac. muiža.

akmengrava, ančpēteri, aņ'ki, „atslegi", avuotiņi, āmuri,

„āžukalni", bafģi, bņrzkalns, bračas, brailkas, bullis, būņas,
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celms, cerības, čefnauskas, „darvas", draudus, dublīši, dukas,

dudbeskalns (duobnieki), enlņi, ezernieki, gaiļi, glāznlekl,

giāžškūnis, gravas, grunduļi, immas, „innītes", interni, jaunzemji,

kaīpšas, kaktiņi, ka/nbirzes, kalniņi, kalnmuiža, „kalva" (vairs

nav), kaļkugrava, kaiigarnieki, kangrītis, kapurgas, klincas,

klūgas, krustkalns, „kuņģīši", kūkiņi, kvieki, „ķivažu" apciems,

kizuļi, lapaini, legzdkalns, lejnieki, līblaiskas (1680 g.: „Liewe

Laisk"), lielbirzes, liepas, liepkalns, maltas (jeb „duores"),

niaņņas, mazsallņas, meīdari („miederi"), mežamuiža, mežādams,

mucenieki, mūkiņi, niedrītes, pan'das, „pādītes", pilskalns,

pu/7e_ni (pu/7ani), pufpeles, raiskumi, rankas, rumpji, ražas,

ratiņi, ruozes, ruožkrūms, salas, Sauleskalns, silzemnleki,

skruntes, snikeris, spudres, stiķeni, stīverkruogs, Strazdiņi,

sukmaņi, sudstes (zuostes?), „tanažu" apciems, tīles, upītes,

uzbāzās, uozuolkalns, „vainažu" apciems, veģi, veltiņi,
vēiīši, vildas, vizēs, zaļkalns, zvifgzdas, zvifgzdaveris; aīlaži.

dalbji, krievupe, kuoses, ruozītes; plānupe.

///zĢzejs. — šautu kakts, „okstes" kakts. — „greznu" kalns,

~klaudzina k. — „plauku" sils. — „rūzums" (mežs).

ādažu pag.; iedzīv. ādažnieki-. Š.

aīderi, amatnieks, amuoli, ases, atari („Ottern"), auzas,

ābzali, āni, ārkis, ārputni, baluožl, balcepl, balduoņi, bākšas,

beltes, bērģe, bētiņi („beitiņi"), bifznieki, blusu-krudgs, briežragi,
bukuīti, bu/duri, bultas, budki, Carnikava, „cēkstes", cēlājs,
dambis, dreīmaņi, dumpji, dumpīši, dudris (viensk.), elsiņš, gap-

kalns, gulbji, grudtiņi, ilzessala, ilķeni, indas, inkuli, inci, iēĻi,

jaunciems, jaūnzemnieki, jiptepi, juokas, kaījas, kaki, kaltiņi,
karašas, katlapi (senāk: „Kaplap"), kaūči, kaūllņi, kažuoki,

kārkli, klipiņi, kracas, kraukli, kreīļi, krievupe, krūmiņš, kuiļi,

kūlas, laīvnieki, landavi, lavepi, leduoņi, lindes, lipsti, līlaste,

līlavi, liēpiņi, llēzeri, maki, maks(te)nieki, mastenieks, mašeni,

mātītes, meldepl, melkuli, medzābaki, mēnesdņli, milnas, miķeļ-

ciems, miēmis (viensk.), mucenieki, mugupi, mūris, nagaiņi,

nikasdģls, nurnieki, paūņi, pētrikeni, pipari, piūka, pišļi, platiņi,

puķulapa, purgailis, puskas, puoči, puodnieki, ramaņi, ratnieki,

reki, remeīkas, remberģe, rijkuļi, rutki, ruozas, salaspūslis, saūles,

saūtiņi, siguļi, silzemnleki, skabis, „skāpe" (nav vairs), slejas,
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sludņi, smens, spricis, spriešļi, spruoģis, spulles, stapriņi, stāles-

muiža, stārasti, stekļi, sterhpji, stirnas, streņģi, strēlnieks, sūces,

sunīši, sužu-mmža, sūnumi, tltkani (senāk: „tit(ar)gani"), utaini,

uoši, udzuoliņi, vadži, vārnas, veiduli, venči, vēvepi, viceiši

(viceītis), vilciņi, vimbas, zaldavi, zābaki, zeduli, žagari; ādaži

(senāk: gaūjas muiža).

ezeri: baltezers, jūgtas, ķīšu, dūņu (viens gals: lllūste),
uīkas (2 ezeri), gapezeri (2 jeb 3), „kadagas", serģa, „umma" ģz.,

sekšu e_z., jūg-tz. — kalni: cerpiņ-k., „ūziņu" k., kakša k.,

ģgrbum-k., „kauguž"-k., nilves k., lekšu k., pālas k.

purvi: dziļās paltesp., raupes p., audos p., paslavu p., lībiešu p.

lauki: puoču kakts, sautiņĻeja, palde, „kaupa" dārzs, dzīres.

pļavas: uīka, eīmurs, langas-gārša, kaīceles, slapenes, lambas

degums, meļģu p., abriņa. meži: kaugursi/s, kauču sils.

bebru jeb bebru pag.; iedzīv. — bebrēnieši. K.

algni, beicāli, dipnņni, dubļaini, dzĢrvgni, jauneles, jaun-
meži (liepsalas), kalniņi, kauliņš, kārkli, tauziņi, lieltirumi,

lakstiņi, lukstukruogs, lūokmaņi, purmaļi, rešņi, nemēri, rucīši,

rudiņi, ruobežnieki, saldavas slapsiles (jeb slapseles),
smilktalnes, spūrnes, sturmes, Šķibes, vārnaskalns, vlldavas,

zastavas („āpši"), zutņni, zvejnieki, žagari; vec-bebri (jeb bebra).

ūpškalns, āres („āriņi"), bazūnes, bebriņi, beņki, „bērziņi",

blānkas, brencņni, brenčukruogs, brūžgenes, cūkkalns, dūomenl,

gāidupe,gruobiņš (?„grābiņš"), jaunzemnieki, kūlāni, mitri, pasiles.

pļepji, ruozas (ruoznieki), salas, silakruogs, „silavas", elkšņu-

(~-siljani"), sīlāni (?), stapulis, tupdlīši, upītes,

vēži, vi/kāres, „zavada", zvirgzdi; jaun-bebri.

btriņu pag.; iedzīv. — bīriniešī-, A.

an(t)klāvi, „āpšukruogs", aūniškalns, āķi (nav vairs), baūgas,

bāžas, bērziņi, bičkas, brankšas (brankaži), briedis, buļļi, cīruli,

„čaksti" (nav vairs), dabras, dundurs, eglīte, eīkažl, tverti,

gappēterls, grava, grāvis, gūšķis, ģīmis, tpis (ipes), jaunzemnieki,

kalnamuiža, kārklan(d)ži, kraīlis, kgrkava, kika, lan'ka, licis,

mārsgailis („maresgailis"), maša, mežjāņi, mežšauts, millas,

nudrzemnieki, paldas, peterupe, piktus, priežka/ns, puntuži,

puoļi, ratnieki, sabas, sakars, salzemnieki, saūlīte, ~silenieki",
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silkalējs, sīmaņzemnieki, skulte, „sleike" (vairs nav), spieķis,

spruksts, stēderis (s-es), strēlis, sūbri, sakuti, teteris, tīrumšauts,

upmaļi, „uozuoliņi", vecskuola, veļas, vērpes, veveris, vidzemnieki,

zelle, zutiņkruogs, žudgufi; bīriņu muiža.

baīpeķi (~balbeķi"), brīduļi, burtnieki, čiekuri, dreīmaņi,

dzeguži (dz-zes), īveni („īvani"), kalītes, kalpūtēji („kaulpūtēji"),

kattapis, kausus (k-si), krampas (k-i), ķekši, kiūvi („ķīvi"),

laidēji, ~pocis"; jgrķules muiža.

ezeri: aūniškalna ez., eīkažu ez., jņrķules ez., kauliņ-

ezers. „laugas" purvs, lamžas gārša, „ežukļa" purvs,

līguotnis (pļava). bnles nuora. bebra" tacis. „ziluksnis"

(mežs). mellalkšņu teices.

biēriņu pag.; iedzīv. — biērinieši 1
.

E

amatnieks, ābele, abuoliņš, „bačka", baltūbuols, baltgalvis,
baluodis. bērziņš, birznieks, „brīdagi v

,
bullis, celiņš, celms,

„ceri", cērpiņš, cīrulis, „čakstiņš", dūrzūbele, dzelve, dzilna,

egle, eglīte, ezergailis, gailis, gailītis, grava, grāvītis, gruntē,

grūdupis, guodiņš, inka, irbe, jaunzemis, jumiķis, kalējs, kalniņš,

kamuols, kaņepis, kaža, krēsliņš, krieviņš, krūmiņš, kurpnieks,

ķikuts, lazda, lazdiņš, lacis, legzda, liepiņš, melnalksnis, „pīlags",

plecainis, plētiens, pļaviņš, priede, puodnieks, rambiņš, riekstiņš,

rudzītis, ruoze, salmiņš, saulītis, šiliņš, skujiņš, „smiltnieki",

„sprēsti", stīpnieks, strautnieks, Strazdiņš, stūrītis, sveņķis, sviķis,

tauriņš, tiltiņš, frencis, tupētājs, tupiņš, ungurs, upmanis, „ūdris",

uozuoltņš, vanags, vārna, vecā-mutža, veckalns, vējiņš, vētra,

vilciņš, vilks, vītuols, vītuollņš, zariņš, zīle, ziemcietis, zvirbulis;

biēriņu-muižū.

boīderājas 2
pag. E.

volera muiža.

~gubernementes" muiža, kajaks, kalniņš, karnups, krievu-

sala, „star(s)".

bolderāja, kremera muiža, subris, suole, ūdris, uozuoltņš,

zariņš.

kleīstiņu muiža (jeb „kleistiņi").

auzarūjs, cakars, „dubults", „dzirjan(is)", graudiņš,

~siksenieks".

dreiliņu muiža, vimba.
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bekeru muiža, „lovelta" muiža, „kronmaņa" muiža, šiliņš,

straūpe, buļļu muiža, spilve, tauriņš.

drelliņu pag.; iedzīv. — dreīliņieši 2
.

E.

bērziņi, brekšu-muiža, „budes", būmaņl, cīrulis, gaiļu-muiža,

jansuons, „januks", „kampe", kaūlu-muiža („Frank-"), krastiņi,

„kreipe", „kupric(a)", lapaiņi, „lapskalns", leitnants, liēpiņi,

„pejĢdi", „puleks(i)s", purgaiļi, randiņi, reinvalds, rurhpmuiža,
rupais, saulīte, skuja, skulte, spiliņi, uozuoliņi, zalā-muiža,

„žirbe" (jeb £-?); dreīllņi.

dudles pag.; iedzīv. dudlēnieši'1
.

E

„vampeniešu" ciems: kanciņi, krišjūņi, ķesteris, mieži

pīsiņi, rudzīži, stundas; dudles māc.-muiža.

baluoži, bankevics, beīči, „brāžas" (iznīc), būņas, cūlīši

(iznīc), cīruli (iznīc), demmas, dzērumi (=mlsas-muiža), ebes,

gapakmeņi, kalniņš, kārkli, lauvas, lempji, putraimi („putreimi"),
riēbuļi, rubeņi, „rudiņi", ruņ'ģi, sakaiņl, „skribas", sunupji,

škībais-kruogs, umzūrnieks, „zariņš", žebefi; b^rzmente.

antužas, ūbranti („albranti"), baisas, baltkaleji, batari,

baūfi, bāderīši, beītiņi, bēči, bērziņš, bērzumnieki, bikšas,

brāķeri, bundes, butleri, vēvefa-būmanis, čagas, dogi, dūdiņas,

florete, franči, gaņģi, ģūģi („jQgas"), igumi, īzaki, jaunū-muiia,

jaunzemji, jātnieki, kalnakruogs, kannenieki, katlapji, „katrīnes-

muiža", kaūčas, sudlūž-kaūgas, kaūliņi, kaūlmačas, kausiņi,

kaziki, kālavi, kārkli, klambari, klanģi, „klaņģakalns" (jeb klau-?),

„kliņķi" (vairs nav), krūmiņš, kuģi, kuili, kekavas-muiža, keruļi,

kiīpas, kinnes, kivuti, ķīši, leīšjaņi, liēlvārži, liepa, mašahi,

maucēji, meījas, meīnupji, misas, paegļu-kruogs, pakalni, paņ'ki,

pekuļi, piī(n)būrži, pinii, pitli, „plepi", pulkas, purdziņas,

pučgas, puolīši, raņķi, raūši, renceles, rēži, ručka, saūlguoži,

sildukuri, šiliņš, silkes, sīmaņi, siērūži, skates, „sk(u)orējni"

(vairs nav), spēlmaņi (jeb „spējmaņi"), spiras, stabiņi, staki,

stāvūži, straūpi, struķi, suddavas (buči), svilpji, šfūkas, šņudres,

taurītes, trušļi (nav vairs), tutģi, uozuols, vaīvadi, vathpas,
vildes, zaķi, zušukruogs, žagari; dudle.

pulkārftjnieši: aizpuri, bedrenieks, celmiņi, dālderi, drukas,

dūmiņi, dzefši, ennes, ērces, jaūktavas, jaunais-kruogs, jenči.
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jupa-kruogs, kākauļi, klaūģi, krievu-kruogs, kubas, līdakas,

martaskalns, mašani, „mašukmogs", piķi, „piķītīs", reīskatas,

„rēpeskruogs", rēpji, šiliņš, „sīga", skujūņi, Strazdiņi, stūrīši,

vači, vecenes, vilciņi, vi/7as, žudgi; pulkartne.
kalni: uodu k., klaņģu k., „nuoriešu" k., dzirkalns, „raudzenes"

k., pulkas pilsk. — lauki: „kaujuma" 1., „rubene", „vārnusēklis k
\

darījuma gals, elksnes gals, tumšare, „undule", „virnagu" 1.,

„lēnes" l. pļavas: rūjums, niedrājs, „linmēdzis", brāžas

padārze, umzare. — ganības: lakstiņi. limbu kapi. — rezne

(klints sēkle Daugavā). nulpes sala (Daugavā).

Ikšķiles pag. E.

ankaršmites, „ādmiņi", balceri, būraiņl, „brēķi", kurzemnieks,

ķesteris, pienakuņģi, „rēži", spriči, šmitkalns, uozuollņl, zariņi,

zvaniķis, Ikšķiles māc. muiža.

ikšķilieši: aīstes, atvari, āpenl, bluomi, brieži, budži, bu/-

strumi, cīruli, dančakruogs, drukas, dundurkruogs, elkšņukalns,

grauži (dāle), grūvepi, iekani, iēvalti („ēvaldi"), jakari, jāksti,

jurģi, „kancersils", kaparūmurs, kābeles, kliģi, kranclems, kran-

ciemnieki, krauči, krieviņi, lauri, Jausenes", lazdukalns, lubiņas,

lunģi, „mej[n]aji", „mellenļi]", misiņl, pavēles („pāvuli"), pilskalns.

„priekškājas", remelkas, rempētepi, ribenieki, rudzīši, rutki, „ruoņi"

(*= „muižĢni"), šiliņi, sietiņi, skreveles, slankaiņi, stariņi,

strīdekši, „strūdzenieki", stūri, svelumi, šipeskruogs,tammas,uitaži,

vaitiņi, vaņkeni, zuši; ikškile.

sprēstinleši: ādami, ažukalns (jeb ažu-?), „bēm\",bērziņi, bņrzu-
kalns („bērzkaļņi v), brinki, „čabas", čudčas („č-či"), dūjas, dudbel-

nleks, „graži", grebji, „grības", iekani, jaunzemji, jeceni, „jumuči",

kalēji, kalniņi, ~karuļi", kauliņi, „klāviņi" (jeb kļaviņi?), „kļav-

nieki", krusas, „kuces", kikuli, kilupnieki, ķuodepi, lamzas,

„lapaiņi", līči, „malīši", „maženi", mērnieks, nejautas, neumaņi,

„panteri", pļavnieki, puīgas, pūriņi, pūces, rābanti, rubeņi, rutuļi,

„rūneskalns", saputi, sīli, skrandas, spalvas, šķērsta-

kruogs, „tempi", „tīsi", treīdas, tupelītes", ūsani („uzaiņi"),
vilciņmuiža, vilciņš, vituoli, „zalīši", „zaļumnieki", „zekši", ziedi,

zvejnieks; sprēstiņi.

branti, gudiņi, jaunzemji, jumuči, kausi, landavas, lipstiņi.
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„ličakruogs", pakauši, pinkas, pratini, rencetes, seki, sili, siļķes,
„sveib(r)ukas" („zveibrukas"), zāģeri, „ziemelīši"; berkava.

annasmuiža, ašmaņi, bļuodnieks, caūnes, ceplenieki, „drēb-

jukalns", emilijas-mu\ža, guodiņi, jaunzemji, kackas, kaščuki,

„kažas" (vairs nav), kuprļni, kursieši, lagari, lauri, „lausenes",

ludfvjiki, ~mārsiles", („mārsiļi"), rakovskas, raņki, reīziķi, rumbas,

segienieki (jeb „baueri"), šiliņi, sliši, tufbas, uozuoliņi, varžu-

kruogs, vasiļi, viduči, zeltakalns; turkalne („turkalns").

tīnūžnieki: augstkalns, auziņas, brukti, celmiņi, crikubņrtulis,

čukuri, dragūnus, dūckas, duobelnieki, grūdēji, jumuči, jūlljas-
muiža, kaspariņi, „kazumuiža" („marienhof"), kņadas, ~kumpani",

launagi, leīmaņi, līčkalns, liēpūdepi (~1-res"), mežapils, mūra-

kruogs, neīlands, „piķukalns", pīlukruogs, rutkumizas, rūcenes,

saienieki, ~skrīpsti", stariņi, ~tīreļi", trači, vilīškalns, vīksnas,

ziemelīši; tīnūži.

kalni: sventes k., zilais k., lībiešu āre, zelta k., gaigar-k.,

kaukur-k., „ķentu" k., rūnk., „ķidravas" k., „elpšu" k., „vēžuošu"

k. - pļavas: kazu vecums, ludika rājums, vilkapalte, „gnīde-

nice", krāce, „uozuolnica", maigastes, „laugas", markis, cirstu

p., gaujiņa (gara, šaura, ar luocījumiem), staraine, uzvangas. -

ganības: „idaunica", „rubenica", padega; sūrumlīcls. - lauki:

„sotaga", „varalīkums". — mežs: „galdažas". — rūcenes sils.

Inčukalna pag.; iedzīv. — inčkalnieši 2. X

odumi, „aizupieši", anskas, „auniņi", avuoti, avuotiņi,

ābranti, „baižkalns", „birz(em)nieki", bludmji, brehguļi, buomītis,

cūkusils, „dambītis", ennītes („eniņi"), „gailītis", gaujenieki,

„glāžšķūnis", „grantiņi", „graviņ[ij", grikukruogs, ģič(r)tiņi, jau/i-

-kalniņi, kārļzemnieki, „klāsmeri" (sen.: „Klahsmeier"), kordaži

jeb „kardaži", krustiņi, krūmiņi, „kūkumi" (nav vairs), lapukalns,

lejupes, linde, „līcītis", lielpurvs, liepkalns, „me.l(n)up[ji]", „meī-

kerti, nātres, pekas, pepas, purkalītis, „rampa", rāmkalns, re.n-

ctn\, salas, silakruogs, silzemnleki, slieces, Straujupes,
stūrīši, stuoķi, svili, šķesteris, teteri, tiltiņi, vangas, vangaži,

vēri, „vītiņš", zaīči, „zaļkalns", zālītes; inčukalns.

kalni: krustkalni, kangar-ka\n\ņ\. — pļavas: „eikazis", „kur-

sils", mārkus dārzs, „zore", tencis (lauks).
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jaunpils3 pag. E.

dzeņi, kavuoli („kavaļi"), ķesteris, skrabiņi, žankas, jaun-

pils māc. muiža.

jaunpilicši: andriceni, āmuri, bāldiešgni, banderi, bērziņi,

biedrenes, brumestēpi, ceriņi, čuīksti, daībji, denģi, dēlīši, dukšas,

durjēni, dzirieši, enngni, ģaūži („jauži"), ģļrmaņi, inģistgni, in-

kņni, isveri, jaunzemji („jaudzēns"), jūrjņnl, kantenes, kļaviņi,

krēles („krēlis"), kevelņni, kiriņi, ķīpņni, („mālauzē~ni"),
lavīzīte, līcīši, „lukstis", ļūkāni („lūkaiņi"), melderi, mūrnieki,

ņēmnaudi, ļjaūļumuiza, piecgni („pietciems"), pliskavas, reķti

rudķgni, rudžkalns, silauzņni, spēlēni, struņķi, sulas, svērpji,

šķendenes, trilēči, tunči, untiņi, uozuoliņi, viegliņi, „zuņģi",

žurdiņ i; jaunpils .

bĢrzļaudieši: čakstiņi, dēlīši, eķenes („ēkan[i]"), gāršas,

griķi, griķukruogs, gūtiņi, kaļ(v)akalns, „kangarītis",

kudžas, ķikši, meīderkalns, silīši, upītškūnis, zavadiņa,

ziediņi; bqrzmviža.

bi*v(u)ļēni, bundžiņas, cielavas, dzenīši, ēņķenieki,

gafēži, jurņnl, kaūsuli, krapas („krapis"), ķind(e)r%ni, peilgni,

pikiņas, pīvas, plunķi, pulekši, pumpenes, rubeņi, vanadzēni,

varenes („varaiņi"), vāki, viftīcņii („wirtezeems"); jaun-bgrz-
muiža („Eschenheim").

kliģenieši: āizturieši, bebriņi, brīkumi, celmi, dam-

bīšl, drelmaņi, jaunā-muiža, jaunzemji, lejņni, lēlakalns, lībieši,

madlejas („marlejas", „mariental"), nīgales, puntūži, putrņni

(~putraiņi"), puddnieki, rij(iņ)as, saūlzari („saulĢzari"), tīteni,

talkājas (= „marienberg"), uplejas, „valdenburga", „vedzītes"

(„vedzīši"), kliģene.

slīpenieši: baūpi, bikši, dukšņni, kārkli, kārlakalns,

kubli, maši, pāutiņi, rijaskalns, sārtam; slīpē. — bandepi, bauskas,

lapiņas, lukstiņi, Strazdiņi, vērmeles; dukuri.

gāburi, pēterkalns, sērbiņu muiža.

ezeri: „lokaņu" ezers, ~bebriņ(uļ" ez. — purvi: „peslis",garie

brīkumi", „klīvan[u]" p., „akažu" p., „rebas" p., „ladagas" p.,

„svirķu" p., „klījan[aj p., „trītavs", „čobu|[a] p., „bragas" p. —

kalni: dzēres kalns, „ķaužu" k., „berzuma" k., „kaņa"- k., jū-

dzas" k., „gribenes" k., „pūča" k., „dilēn[a]" k., „bārnē|[aj" k.,

„pendēr[aļ" k., „piesas" k., „jokas" k., „kazunes" k., „dzirieša"
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k., „ķavaž[uļ" k., „meltar[a]" k., kangarīšl, „mīziš[aļ" k. — tīrumi:

„bokātou" t., „grotenes", „tērces" t., „vībenes", „akmeņtacis". -

pļavas: „grebe", „nīraine", „līvenes", „ķevenica", „vētiklas",

„zemdaga", „greiza tērce", „bazulītis", „stagare", „laņģu" pļ.,

„vargukša" pļ., „dzedziedes" pļ., „rakstenes" pl., „ķērenes" pļ.»

„svauģis", „dūda", „dekšņa" pļ., „gaidenes" pļ., „vībuļ[u] līcis",

meži: „šēmelnicas", „lībieš[uļ" m., ~pilrodļa]" m. — gravas:

„dobā grava". — ganības: „vībulitis", „ķutum[u] nora".

jumpravas pag.; iedzīv. — jumpravieši l. E.

āizpuori („aizpur[i]"), ānte_ni, apse_ni, „audzenieki", āurikes,

āuziņi, avuotiņi, ūbuollņl, baluoži, bādreni („badrum"), būres-

kruogs, („bitani"), brēki, bricemi, „briežgalva", brūveri.

cibe_ni („ceban[i]"), „cūciņ[asļ", „dabreni", „delve", „dīriķi", drei-

maņi, „dobrani", dukumuiža, dzeņi, dzērves, dziedātāji, eglīši

(„eglīte"), elkšņi, „ereni" („erani"), gailīši („gailite"), gaiļi, gais-

ragi (= šķutanļij"), gubeni („gubiņ[i]"), ibe_ni, „īsiņi",

ievāci („ievuci"), jaunzemji, jūraspuri, kakti, kālkali ( „dzērve"),

~karvizar[i]", klavenieki, klaviņi („klāviņi"), kraukās, kraukļi.

„kristiņi", ķēirejni, ķesteris, ķīviņi, kieģelnieks, laicenleki, „lank-

maņļi]", lapiņi, lācplēši, lāči, lengmaņi, liberi, „līces-

muiža", ličenieki, lūomaņi, „malten[iļ" („maltan[iļ"), margas, ma-

tīsi, mazā-muiza, „melmen[i]" („melumanļiļ", mentes, ~mistaut[i]",

„mieman[i]", namnieki („naumuki"), „negraže", pakauskas, „pa-

zuļi", „pilskaln[sļ", ~pīlats",/?M?>7, „puļķukruogs", „puriņ[iļ",

„puorieš[iļ", „re.zgali", rites, rīdepi, „rundukš[i]", ruobežnieki,

sal(e)nieki, sausēji, „serīši", „silamuiža", silenieki, šiliņi, sllmices,

„silzemnieks", siļķe_ni, smilga, „stap(u)ren[i]" („stopran[iļ"), „suķe",

suti, svariņi, „šķutiņi" („šķutan[i]"), „šķflnīši",

tirumnieki, „tuorben[i]" („torban[iļ"), upenieki, „ušķe_n[iļ", vajiņš,

vecumnieks, veides, vilciņi, viešļi, zemīši, zemtupi, zvanītāji,

zvirgzdi; liel-jumpravas muiža.

kastrūnes 3
pag. E.

kastarnieši: akmeņsalas, apsulāji, bērziņi,

brēncis, caūnes, diēdziņkruogs, dreīnupi, ezerupi („e.-pes"),

gāršiņas, „ikmaņi", iņģusalas, ielāpi, ievas-muiža, jāņuki,

judkumi, kainamuiža, kangari, katriņkalns, „kaupiņi", kazmuiža,

knibas, kreiļi, krupi, kruspari, „krūkle_ni', kuplaji, kenteni, licu-
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muiža, lubkalns, „lūši", maciņi, mazģiēži, „mazmiķeļi", medņi,

mucenieki, „petriķi", pipargni, „piekmaņi", reīķi, silakruogs,

silciems, sifmeņi (~sirmani"), strazdi, „svilpiķi", škebeni, šūšani,

upītes, vafži, vieglūji; kastrūne (jeb kastarne).

vatarnieši: ārteči („ārtiči"), bertīne, bražģi, circeņi, cūči,

dadži, desas, dņsukruogs, eiženi, ezerkalns, gabeni, gauriņi,

ģērki, jaunzemji, kļāvi, kirki, mizas, nabītis, naglas, pakūli

(„p-las"), purbērzi (sen.: ruženi, sautiņi, sinepji, snikeri,

upītes, vaņķi, zvirgzdiņi; vatrūne (jeb vatarne).

mārcenieši: indiņi, ķuone.ni, skubini, vanagi, zuši, zvaguļi;

mārčini.

kalni: elku k., rumbas k.,' nabīšu k. — pečuoras Ģzejs.

Katlakalna pag.; iedzīv. — katlakalnieši-. E.

akmentiņš, akmeņsala, alksnis, arājs, avuotnieks, ādiņi, āķis,

baluodis, beīles-muiža, bērziņš, bifzulis, bitņns, bliēku fabrika,

briēze (j>b,,briēzes"),,,brutulia

bunkas, „butreji" (vairs nav), būmanis, cinītis, cīrulis, ciemgals,

„čīkstes", damalts.depkina muiža, dimda, dižkači,druva, „dump(is)",
dūdums, dzņgūze, „dzelzkalējs", dzņlzkalis, „dzelzkalns", egle,

„eglīt(e)", eltes-muiža, ennes, gabaliņš, gabris, glite, graudiņš,

grebzde, grūbe, gruopis, gulbis, guodelis, „ģibži", ģipstūris,

iklaukruogs, jaunzemis, jāņa-muiža, jumpravmuiža, „jumtiņš",

jurgensuons, kalnakruogs, kalnenieks, kalniņš, kandīss, katla-

kalns, kārkliņš, kriēviņš, krūmiņš, kukulītis, kuociņš, kilpas,
„ķiļķi", laīviņš, lambārts, lapsa, lazdakalns, lācītis, līcis, līdaka,

liēpa, luris, mazuozuoliņš, „māliņ(š)", mucenieks, muižnieks,

paegle, pan kāris, pavārs, piziķis, „pīladzis", plūme, plavniek-

kalns, pļavnieks, preīsis, priede, priēkulis, puķīte, pulpis (jeb

pu/pes), pufhpuris, pundiņš, putriņas („p-ņi"), puodiņš, radaika,

„ramas-muiža" („Rammenhof"), rudzu-muiža, rutks, ruozīte, sala,

„salmiņi", sālījums, segliņš, sēlis, „skadiņi", „skujiņ(š)", skujnieks,
skulte, sludka, smilga, sniedze, spaile, sprudģis, „stadži"

(„stadžas"), „stāči", stelleni, stendzenieks, stinkulis, stirna,

straujais, strautnieks, Strazdiņš, streikmanis, strenģis, striķis,

sudrabkaļus („s-ļi"), svilpe, svīkulls, škeltes, taškava, tuoša,

„upmal(is)'\ uosītis, uozuoltņš, vāvere, veīdemanis, veīsi,

vēberis, vilciņš, „vilkasūdi", vilku muiža, vilumsuons, vimbu-
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kruogs, virziņš, zariņš, zūģeris, zēvalds, ziediņš, ziemelis,

žeīris.

Margas ģz., melnezers (jeb vejn-). kangaru purvs,

„cērpu" tīrelis. - pļavas: tūmurga, burkšķi, rātes, līguotnes,

taukas, smerduokles. kalni: abriņu k., stagas k., kāķu k.

Krapes pag.; iedzīv. — krapieši
2
.

Š.

apsēni, averkas, āizpuores, austrumi, bluodas kruogs,

bļiiodnieki, brūveri, buli ( „rujani", „rojani"), cilāji, danati,

dābieni, družiņi, dzērves, ēlkšņi, ēijas, gulbji (izr.: guļbi),

gūosupji, jaunzemji, jāujņni, jukares, jumti, kaktiņi, kalnieši,

kalvji (izr.: kaļvi), kāngari, kaņepgni, kapčas, katllškas, kāibežgni,

kebakas, lejskali, tiči, liplanti, „lupatas", liidiki, tiiobes-krūogs,

mačāres, margas, mārdzenieki, māšgni, mežiņi, mizas, nigales,

padegi, pinkas, piegāzes, placi, rātes, rņkuki, „rujani", rūcēji,

ruobežnieki, salas, salumi, šiliņi, spārniņi, spriči, sprukas,

stašas, stiebriņi, „stūrītis", šultes, „tutiķ(i)", ūnguri, uozuoliņi,

uozuolmuiža, uogrēni (agrāk: lupatas), uoķēni, vācieši, vēveri,

zunduri; krape.
mežs: uozuolaite. — pļavas: zirnaite, tūksti

krimuldas pag.; iedzīv. krimuldieši'1. A

mācitūja ļaudis: „jaunzemnieks", ruode, krimuldas mācītāja

muiža.

aūstriņi, ātes, āzis, baūgas, bružās, brūvefi, čārpas,

daņ'ķis, eglītes, „grašu" dzirnavas, gravaszaķis, ilķeni, jaun-

muižnieks, kafvis, kaūpiņš, klāškeni, krecis, kriēviņi, kruog-

zemnieki, kudricas, kupčus, kuhnītis, kudvalts, kizbele („ķīpsalas"),

lejasmuiža, līcītis, līves („līv(j)i"), liēlkāja, mangalis, mālkalns,

metris, mežmuižnieks, paīmis, „pe_kas", pulka, putniņš, raudas,

rāmnieks, rebis, ruocis, saūtlūcis, sētnieki („sedelnieki"),

silfajkrecis, sikuļl, stanģis, sunītis, suta, tālens, upītes, uozuoliņi,

veģis, „vējkalns", vičeika: krimulda.

almuca, aūcis, bridulis, „briedīši", čagani, dumluogs

(„dūmluogs"), dundurs, gavēnis, gābarģelis („gabriel"),

„grinclulis", jāņkalns, kačerauskas, kakars, „kapūnes", keņģis,

(„ķ(mga"), lādiņi, liēt(u)vietis, luožas, mellanderis, mežgallls,

„mežruoze", paūska, pelnis, pupa, „raganas", rampis, saulītes,
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snikeri, spāres, stendere, terķis, tiīgalis, tūtums, vecstūrasts,

veršmēle, villa („villes"), zābaks, zīle; englūrte („engelharte").
E. nuovadā 5 „apciemi": aizgale, kursīšl, „pejkuonieši",

ķivmalieši, ceļ-malleši. ezers: upīšu ez. „mudurgas" pļava,

vangas leja, sūres (pļava).

kuokneses- pag. E

asmi, ūriņi („ārni"), jaunzemji, kalniņi, kriškalni („kriškani v ),

rāciņi, ste.pāni, svikļi, tiiomņni, vilciņi; kuokneses māc. muiža.

atradzieši: auliciems, bidāgi, danstepi, druja, kampāni,

ketlefi, lipši, pūopi, slampāni („svampāni"), „zīleskruogs", zveņģi,

žugņi; atradze.

bilstēnieši: aizkalni, auliciems, celmi, daudziešāni, „janavas
v

( vītuoli), jaunzemji, kaplava, kažmēpi, „ķiķaukas", lazdas, lāči,

luojāni, puoĻi, rukmaņi, slampāni („svampāni"), sluokas, stakli,

šuopas, veidu-muiža, lejas-žugņi; bilstiņa-mulža.

radatcieši: auliciems, jaunzemji, fāuki, renguči, saukaļņi,

spriņģi; radalka.

pastēnieši: (dzelkšņi („alkšņi"), jaun-ūres, beitāni, ceļmalas-

bidņgi, bļuodiņi, briežu-muiža, jaunzemji, kalnieši, .leksi, palejas,

puodupji, ruobežkruogs, salas, simaņi, žagatas; pasta-muiža.
kūoknesieši: aizelkšņi, aizkārkļl, āizpurves, aņņfni, autiņi,

avuotiņi, ārlupi, balbiepi, batuoži, bebriņi,

birznieki, braslus, briģi, buormaņi, caūnes, daudziešāni, drapāni,

gailīši, galdupes, gruotāni, „indrikjure", jaūdzemi, jaunmūja,

kaktiņi, kalnieši, kaziņi, kūpuostiņi, kārkli, klāucgni, kluši, kia-

viņi, krieviņi, krūmiņi, kurzemnieki, ķerkavas, ķevieši, lapsas,

lauvas, lemberģi, līdaces, liepsalas, /libānieši, luķi, medņi, me-

žamuiža, mežāki, pakūli, pauga, pieņgni, purieši, pūdēji, ragāļi,

rasas, kaktiņu-ratnicqni, reiņl, ceļmalas-ruduši, sāusnuoras, šiliņi,

siļi, skudres, slavleši, sprufl, staprģni, stuķēni, stūreskruogs,

stūresleja, sviļi, upītes, urgas, ūsiņi, „uozuolaine", uozuoliņi,

varkavieši, vārnas, zaķi, ziediņi; kuoknese.

keipenes pag.; iedzīv. — ķeipenieši. E.

aliņš, baluodis, bē(r)meisteris, bitani, celmiņi, ceplītis,

dreimaņi, ģedurti, mel-ģibulis (baltiņš un lukstiņš), indiņi, jurīšt,

kalēji, kalniņi, kārkls, kaukani, kaukuri, klienari, krustakruogs,
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kebakas, kēnteni, kevieši, ķici, ķīleni, lapškalns, lukažas, luodziņi,

priede, saliņas, Sīmanis, strupkūji, stū/akruogs, šķņrstenl, uozuo-

liņi, vaivadi, vanagi, vāķeni, vilka-māja, vīksniņi, ziediņi',

keipene.

plaužu e.zejs.

ķefhpju pag.; iedzīv. — ķempēnieši
3. Š.

apuogi, aūgšlīgate, baltiņi, bigas, dravanti, ennes, gartēči, ih-

cĢni, jaunzemji, kallņi, kalniņi, kārbes, kumadas, ķikuts, teci,

leīmaņi, raudzītes, ruki, ruozeskalns, Sauleskalns, skālupjl, sla-

vēli, slavņkas, sprifiģi, vanki, Verners, vīķi, viesulgni, zuži;

ķempji.

kalni: ennes kalns pie ennēm un jāņu kalns pie slavenam

purvs: „varsene".

ķeču pag.; iedzīv. — ķčcēnieši*. E

āuniņi, brendes, buneni, clmeres, čudčuri, draņņnl, dunītis,

galciems jeb galsenes, jātnieki (jeb „lūžņi"), kalnamuiža, kārkli,

klaiņakalns, kāuķi, lazdakalns, lušņnl, lūkas, paežas („peža"),

pilskalns, pumpji, rudmiesi, slimpji, smilšukalns, sveīkuļi, tīkāni,

utaini, ābeles, uolupi, uozuolkalns, vārna, višņi, vielavas,

viešņni, zeltakalns, ziēdugrava, zuši, zūosul'i; ķeču muiža.

annē'nieši: alūdzes (jeb alūdzņni), „auniņi", bebriņi, biķer-

nieki, bitenieki, cimbuļi, dambjakalns, degsnītis, dekmepi, dzt-

purkalns, gaidas, gnēzenes, „indeļi" (nav vairs), jaudzumi, jaunā-

muiža, jufģīši, krūsāri, ķavari, ķeīpūnas, ķeīzari, ķevji, ķiberes,

ķipņni, ķuži, liepiņas, māliņi, „naudiņi" (nav vairs), peīšņni,

„pēpi (nav vairs), pipari, pi?zqni, pllenīšl, purgaili, rezgūli, rim-

šas, sņru-muiža, smenģl, spinduji, stiimaņl, sūrumi, ūbzieži

(viensk.: ū-dis; „upzieds"), ūžēni, ūolīši, uozuoliņi, uozuolmuiža,

vēderi" (vairs nav), vīģupi, zavada, zūosuli; annas muiža.

ezeri: dunītis, kūkālītis, „baldun"- ez., „zaube", līdač-ez.,

bebriņu e_z., aklais e_z., laizītis. „līdenu" purvs. — meži: plāce-

nis", brasla, vasa, „endzeliņš". — purvi: „salnuksis", „akašu" p.,

lagāt-p., „baldukš-" p., „pēpu" p. — kalni: kanča k., „kalnaša"

k. — pļavas: miltnes, madīte, „skreitals", abriņa, padūrze, ūzene,

„dibenica", grūzis. — dudumi (lauki).
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lāuberes 2. pag. E.

Lāuberieši: bāļe_ni, bedriņa, bērziņi, birņi, caūnes, čamatas,

jaunū-muiža, kalēji, kalna-muiža, kāngari, krūmiņi, mucenieki,

muižnieki, piļavas, rasas, reiķi, riksne_ni, rūoze_ni, silenieki,

smidres, telpji, tūomani, ūpani, vicapi, vinaudas, zaķenieki, za-

rumi, zāģeri, zvlrgzdiņi, žēibani; lāubere.

uozuolieši: akmensalas, ančiņi, annas-muiža, biržinskas,

biioki, celmiņi; cīruli, darviņas, degšņi, dužinskas, elekši, elpini,
/des, kalniņi, kāupiņi, kavenči, klāuceni, liskani, mejsalas, „mieri",

pēžani (jeb peižāni), plintes, raugakruogs, rešņi, rudzīši, ruki,

rušini, rudai, šiliņi, stūrīši, svilpji, šakmenāri, turki, ūrpji,

uoz(uo)leni, vanagi, vēršumuiža, vēvefi, zaķi, zarumi, zvirgzdi,

žākari, uozuolmuiža.

aklais Ģzejs. — apšu kalns, kurpkalns

Iņdmanes pag.; iedzīv. — tģdmanieši 3. A.

akuoti, apsenieki, aviekstes („avekstes"), ādmiņi ( „plāše"),

„āpšukalns", bekas, berģi, „bērziņi", ceplakakti, „cīruļ[i]", ezerēni,

cverti („ēvarti"), gaiļi, gavēņi, jaunzemji, kaktiņi, kalkas („kal-

kal[i]"), kalniņi, kārkliņi, klinspūrni („klintspārn[ij"), krūkli, kun-

drati, kefpji („ķerpes"), kicepi, liči, mucenieki, „pīleskruogs",

pluosas, purģnt („puriņ[i]"), rešņi („rēšņi"), ručkas, „sala", sile-

nieki, skujēni („skujain"),
"

spruoģls, strumalas („strumules"),

sturmes, suzurgas, šinkas, taraskruogs, truopmači, tūjas, upītes,

„urgas tentanfi]", vanagi, „vārpa", zelģ'i („selga"), zemītes,

žagari; Iņdmanes muiža.

ledurgas- pag. E

aūva, benģis, ceīka, pāša (agrāk: „paža"); ledurgas mac

muiža.

I4durdzieši (aģinieki un „vinkainieši"): birzgalis, bliēškis,

buļkalns, ciēmgalis, čun'kurs, dreīmanis, gailis, kaznieks, kaz-

pēdis, klāmanis, kugulis, kuīlis, ķuonēns, lācis, „lenca", „lisīts"

(Jisicas"), lībietis, melsala, mudurga, nira, nukša, priežkalns,

punnalis, rente, „rūja", rudbežnieks, studka, svinkis, tārants,

teicis, tilgalis, tiltiņš, ufcis, uozuolkalns, vilciņš, zaļā-muiža,

zengulis, žagata; Iņdurga.
luddieši: dzirnieks, grindulis, jurkzemis, kampa, „karums",
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kliesmete, kiūka (jeb „ķuka"), leītitis, tuša, rudmezis, sāliņš,

spindzelnieks, tintulis, vaīle, zūla; liidde.

aījažnieki: amtmanis, balduons, brūvelis, daudzums, dikis,

duņku-muiža, duomeris, „dzelzskalis", gailītis, garkāja, jaūnzemis,

kaība, kloķa (ar o), krūmiņš (nav vairs), kurpnieks, „kūlis",

ķekars, kirkis, Jandzens" („landzauns"), meīlauns, nuoriņš

(senāk: „atmiņ-māja"), pārmežs, pātarnieks, patelis, nemēris

(„r-lis"), „rumbiņi", runcis, strulis, „suoža", „svila", škeperis,

škilteris, tilgaļi (nav vairs), tūļa (vēls vārds; senāk: ~kūla"), vībe;

aījaži.

inciemieši („pai£ulieši", juglieši, „kaģulieši", palciemieši):

apiņš, aūnīškalns, avuotu-muiža, ābuoltiņš, baluodītis, bicūlis

(„bidzāls"), braslas-kruogs, bullītis, burkāns, cēsnieks, cīrulis,

dreīmanis, druīlis, dzenītis, griguoris, jaunzemnieks, jugla, kal-

niņš, kauss („k-sa"), kazpedis, „knīderi" („krūdnershof"), kru-

stiņš, kruonītis, kupča, kūriņš, ķikucis („ķikuti"), „ķīkauli", lapsa,

laūris, leīmanis, „limpis" (nav vairs), līlavs, liēnīte, mateika,

mālītis, mālkalns, mellupīte, micis, pan'da, paūka, peīķe.ns, peifi-

ma, pencis, pūriņš, puodnieks, ratnieks, rgza, „rebainis" (nav

vairs), „salzemnieks", silnieks, siltums (nav vairs), skulte, tenis

(„tenīsi"), viķītis, vīnkalns, zaltis, zaļmuiža, zvaigzne, zvīgulis;

Inciems.

kalni: mālu kalns, „ķipu"-k., „burkalni", „slantar"-k." „aluok-

šņa" k. — ezeri: aģes jeb palciema ezers, „ķīkaulis", gra-

batiņš, „viš-ez.". — meži: „soķis", saris, „ķulpēdis", „ūziņkakti".

ganības: „pada", „knapis", „silda-sāris**. — pļavas: abriņa, ra-

vlņleja, „sudurga
v

, „pidra", „imaka", „majagi", „naudekļu" p.

„tamsariešu" lauki, „undruži", „kandavas". — purvi: r/7////-sala,

„nīzeris", „soseris".

lielais2
pag. E.

vērenieši: ān(d)ženieki, apkalnes, badragi, bisenleki, brieži,

daudzi, dinaburga, dūmpeni, ikaliņi. lādiņi, jaunā-muiža, jeisku.

krijd(i)benes, kūorle.ni, ķēitani, lāči, tici, miltenes, maciņi,

pet(e)rņnl, pikšeni, planēs, punejii, „p(u)oguliņi" (iznīc.), rētes,

rudiņi, rūožukalns, subačas, tapiņas (t-i), utkeni, užemi, vērītes,

zaķukalns; verene.
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4

zūdzenieši: baģeni, bušani, cerības, dāmbenieki,

degļi, dzirkaļi, jaunū-mūja, jaunzemji, juceni, kalniņi, kidrani,

kiļi, laniņi („leona muiža"), mākani, pumpuri, purgaiļi,

ruobežnieki, rudzus, riioziņkalns, skujenieki, spundes, stigas,

stiebriņi, šakāres, tēntiņi, upītes, uozuoliņi, vāišani, vanagi,

vāveres, vilki, ziedi, zvirgzdiņi; zādzene.

lielmuižnieki: aslnlaidas jeb „as(en)laiži", ādami („ādumi"),

āriņl, bumaņi, čamuri („čamari"), drāudziņi, grendeles,

gruoziņi, jaunzemji (izr.: jaudzumi), kalniņi, kāurāti,

(piederējuši polim Kazimiram), krekstiņi, kruse.ni, kuojas, lēitani,

melderīši, miltenes, puodnieki, stieni, skalavas, sprukas, steki,

I stepīši (tur dzīvojis reiz kāds Stefans), škebiņi, trumuļi, übadziņi,

uzteči (pie uzteces upes), uozuoliņi, vāvuļi, zundas; lielā-

muiža.

„lubānes" kalns. — sau(l)rietes sala (--mežs)

Lielvārdes pag.; iedzīv. liefvārdieši2
- E.

briežgalvas, liel-druvas, ēveli (inguži, pūces, liģepi, uzkūri),

temuli (simsuoni, skujas, kalēji, malkalni), ūiči; lielvārdes māc.

muiža.

annas-mulža, āuziņas, ādmeņi, āki, bērziņi, berzkaļņi (izr.:

birkani, birzi, briēži, burdzani, ciņi (?) („cinne"),

„cīruj(i)", čālbas, „dābele", dābuolnieki, drekseļi („drekseļkalns"),
dupani, dzeņi, „dzirkal(i)", elkšņi, glāudītāji, grigi (sLTg) („griģe"),

ģistsalas, „gusar(i)", ipšas, jaunzemji (izr.: jaūzemi), juocīši,
kāibala („kaibeles"), „kalējs", kalnauši (izr.: kallauši), kalniņi,

katlabedre, kāupiņi, „kazak(i)", „kaziķi", kārļi, kladžas,

„krastiņ(i)", kraukļi, krāuzes, kedeles, ķejvani, kiļļupes

(„ķīlup(es)"), „ķipe(s)kruogs", lakrankas („lakrangas"), „laube",

Jaukasargs", lažņas, lādiņi, lejskaļņi, linkalni, tici, lielaji, liepas,
mucenieki, muskas, „pauļuki" („pā(v)uls"), peči, „penģerot(i)",
pilskalni, pinkas, ~priežukaln(i)", pūriņi, „purgaiļi", pusceļkruogs,

putēji, rāņķi, „rēveles", rimaņi, ruobežnieki, „siliņ(i)", silkaļņi,

silmices, skadiņi, slabatas-kruogs, sluokas, spilves, spruostiņi,
stāldati (un stāldāti), /rcaz-stāldati („staldoti"), stuģi, stūrīši,

svēlmji (izr.: sveļmi) („svelme"), štēiņi, šubūrzdi, „temuļi",

truči, tulki, uteles, „ūbel(es) kruogs", uozuliņi, uozulkalli
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(„ozolkaln(i)"), vārnaskruogs, vūrnasmuiža, vēvepi, zāģefi,

zvēņģi, žagari, žagatnieki; lielvārde.

lauku vardi: rūjums, pīsums.

mangaļu pag.; iedzīv. — mangalieši'
2. K.

„alksnis", „ābuoliņš", āmari, ārstes, balgalvji, „baužas",

biezaji, bredes, brīdini, briedis, čūras, dadži, „daude", dīki,

dumpji, eimuris, gapindriki (izr.: garniķi), juči, kalniņš, katlūpji,

krancis", „krastiņš", krūmiņš, „kursiets", ~lapiņ(š)", lapsas,

lapsiņi, „laudurg(a)", laupi, „lāma", „levanti", „liģers", lītkas,

lielandži, „menzeni", „pakšķi", pārupji („pārupieši"), pēšas

( cejms), priedes, puņģīši, raksti, „rauķi", rauši, „reņģite",

~rinuži", rudzīši, sēles, sildedži (- vilks), „skabarg(a)", skanstnieki,

smalbārži, spalvaini, stakas, steģepl, Strazdiņš, „straupe",

„sudar(i)", „suze", tĢraudi, timas, trņmas, „upaņi", „ūdra",

ūlupjl, uozuoltņš, vakilti, vecūkis, vejzaķmuiža, „vimba",

„vītuols", zundagi, žagati Ļ ~vītuols"); mangaĻl.

ezeri: kīŠĢzņrs, duņezgrs. purvs: „eimurs".

mālpils2
pag. E.

kulītes, jubas, stafnicas, zifņi; mālpils mac. muiža.

mālpilieši: andricēni („andriciems"), anīši (jeb aņlši),

ankuoriņi (aņķuriņi), apenieki, aūriņi, „aveni", ādmiņi, „āpšas",

baņ'ģi, baūguļi, bikepi, bitani, brammaņi, brenderi („Brenner"),

brišķe.ni, brūnas, buožas, „cālīši" (vairs nav), „ģērķe_na" - cirīši,

eušļi, dambīši, deņ'ģi, dravantas („Drewenshof"), „enneni"

(nav vairs), ezerkalns, „ežmalnieks" (vairs nav), gravas, ģidas,

jaunzemji (jaūdžumi), juthcensalas, kalnavņni, kannenieki,

„kaupeni", kārkli, krennes, „kukša", kuflani, ķešani, ķiberes,

lapas, leiciems, leītani, lībenes, liepiņas, ļaūļas, mārtiņl, miķņlņni,
niči, pundes, punduri, purkalns, puodiņi, „rauna" (nav vairs),

raūtani, re.n'ce.ni, riemeņi, „rubenīši", rudiņi, ruīkaskalns,

sal(a)szemnieks (senāk: „čukurs"), sēļi, sikšņakruogs, spruksti

(senāk: daļģis), sverpji, škiēlīši, šuopaskruogs, timermaņi, tūžas,

ufdzejni, vadzeles, viidani, vites-muiža, vizani, zal(ais)-kalns,
zemnieki, zvirgzda, žīburti („Siebert"); mālpils (ari: mārpils).

kniedinieši: aūzukruogs, ņzeri, glāznieks, ilgāži,
kevieši (vsk.: ķ-tis), ķikuti, laūskas, pampari, pikulgni, pūriņi,



51

putraimi, snikepi, spaili („Spalve"), tuņ'ki, ufdzenlņl, zavadlņas;

kniediņu muiža.

vibruocieši: dandas, kraukļukruogs, „ķēdeles" (vairs nav),

rēžas, sudmalas, sveķi, teīdas, vanagi, vilkači, zaķakruogs;
vibruoka (un vībruoka).

bucenieši: aūdriņa, dīdas, druveļi, ģistas, idiņi, kaktiņi,

kliesmetes, lāči, liēpas, plakupji, rauši, rudiņi, silīši, slisepi,

sliēki, strazdi, škutes; bukas muiža.

meži: bauskas vēris, ruomenes, „grigas" birze, nagaiņa

birze, „sotagas", „jokumi", Irbenes, snauda, slasta-sih, ~gūģi",

„cūcērpi". — ezeri: „ķeisers", „peldec"-e_z. (tagad — pļava). —

purvi: rauga p., „vai-"p., „tau-"p., „tilakas" p., smerdeles p.,

~ķīcera" p., aklais p., „lēdzekš-"p., „lā-"p. kalni: tūmeņģts,

aurum-k., zumpask., kangaru k., elkuk. — lauki, pļavas, ganības:

„tinas" jeb „timmuša" grava, rūjumi, lapainis, aruļi, klabašas,

~turnaga", ~cirpa" pļ., „dzedziets", „vangi", „dolene", ~izacene",

~kau-sala", „bradakas", paldes pļ., „zustu" grava, „lukses" sala,

„macani", jaucenes, „līnes", „deider-leja".

Meņģeles pag.; iedzīv. — meņģelieši2. A.

„aizelkšņi", āizpurves, aliņi, āndzēļi, apsgni, avņnl („avini"),
bazūnes, bruddiņi, ciruļi, cielavas, dlnaburga, dubārnes,

ēlksnīši, gabfajliņi, glizdūres, gnežas, grivji, ģerkl, igauņi,

indulļni, iņķēni, jaudzemi, jaunā-muiža, kabāni, kalniņi,

kalpiņi, kāngari, katriņa, kaziņas, kābeles, klēmškl, „krastiņi",

kursleši, ķņzņni, laūziņas, lazdiņas, lācēni, lāči, linkas, licieši,

liepiņas, maskaviņa, meņģeli, mezīši (ar c), meža-muiža, mež-

maļi, plites, praūllņi, punņni, puolieša-kruogs, riekstiņi, sāurieši,

sārtiņi, šiliņi, sili, snikepi, sprinci, staki, stūrīši, sudrabiņi,
sunu-sala („sūpu salas"), uodiņi, uošiņi, udz(u)lqni, veģgni,

vēvepi, vilkapirts, vilki, zālneri, zārdiņi, zvirgzdiņi, zviedrņni;

mēņģele.

kalni: lēļu k., tiesas k., putras k., lemešk. — pļavas:
„slovaga", „alksna", darījums, jeiska, de_gutas līcis, krustāre,
seskare.

mudres pag.; iedzīv. — muorēniešft. E.

akseles, annas-muiža, aūdakas, ārņi, bajāri, biķernleki,

gudrņni, gulspurvs, jaunā-muiža, kaņgni, kāši, krievlņl, laģi,
4*
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lācīši, liēlkūjas, pantari, pēlņi,pikņi („p\iņ\"), pieģaugi („p\e]aug\"),

ruddiņi, salaiņi, kruoga-salmiņi, sēļi, šiliņi, skriduji, sudaspurvs,

vaīzuļi, viļas, višņi, vīcēpji („vīciepi"), žakari, žubes; mudre.

eglēnieši: kalniņi, mežgaļi, ratnieki, šlaveni, vārnas, zavada;

eglņnu muiža.

kārtūzņni: ģipslavas, ģīboni, kadari, kaifi, klambēģi, krimpas,
laūberti, madlēni, peīpas, purlaūri, skulbe~(r)ģi, statņi, „svētiņi",

„vīķasalas" (un „vigsalas"); kārtūži.

akanstakieši: „baltiņi", eīkaži, kalnciems, katēni, katlāpji,

„knauķi", „ļauļīsi" (nav vairs), mestri, mežņkas („mežāki"),

„mieririi" (nav vairs), mūrmuiža, „pauteris", pēļņi, „pikas",

putniņi, rulli, rūtiņi, tautas, uspīļi, „ūpi" (nav vairs),

udzuolnieki, „vīgrieži" (nav vairs); akanstaka.

purvi: „sudas" p., „skabra" p., plinkas p. — kalns: skārņa

kalns. — pļavas: daudziešu pļava, salainiete.

Nītaures pag.; iedzīv. — nītaurņnfi. E.

darbieši, krieveni, riekstiņi, sildibenes, sūces, upītes; nītau-

res māc. muiža.

aizšķeistas („aizšķeikstes"), akmeņkaļus, „asari", baītcepapi,
beģi, blusumuiža, bluogi, budzīši, būdas, caunītes, cirīši, dalbsni,

dekmeri, duomēfi, dzervītes, dzifkali, elmūži (viensk.: Ģ-zis), gailīši,

ilgūži (viensk.: i-zis; „ilgaši"), jaudzumi, klinģenieki, klāviņgni,

krigal'i, kuīlņni, kuociņi, kuosas, ķauķi, „ķ.Ģkavas", ķeži, ķiberes,

ķikuti, kipsas, lakstīgalas, lapaini, liēlgalvji, lubas, mal/i,

medņukalns, meīrņni, melles, mutītes, pakauši, peīlņū, plauki,

plumpaiņi, pļānsefi, priēžukalns, pufnavas, pārziedi, pūriņi,

rāvīte, ņzer-rudži, saveļas („s-ļi"), „sērbiņi", silamāja, sinepgni,

skābarži (viensk.: s-dis), slakteri, stagari, stiīmaņi, skūobri,

tēviņņni, tīlņni, uozuoliņi, vecīši, viļums, virtufi, Vīganti, zariņi,

zavada; nītaure.

laksēnieši: biržakas. bumberīši, dūobumi, gaīdēni, gažēni,

jaudzumi, „klētnieki" (nav vairs), klincenieks, krauklīši, lanckas,

lusteskalns, māliņi, mellītes, pagāzās, rūkumi, saltupji,
silmices, stūtes, veverkalns; lakšu muiža („Nachtigall").

kalni: vasu k., dzedziedes k., gaviļu k., gavas k., smadzes

k., tumes k., „galejas" k. — purvi: „spalu" p., škeistu p.,

dzelves p., budžu p., aklītes p., „logates" p., sēļa p. — ezeri:
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bezdibenis, trakais ģz. — lauki: „cimeres", pūtini, abrene,

taumīte, maiju tīrums. — pļavas: leidi, rāvīšu p., bēdžu p.,

līvene, kūlene, ruobene, sarkanpalte, beikas, nama p., darīms. ~

meži: „nelaiciniegs" (arī ezers ar šo vārdu), svilums, sarkana

terce.

nurmižu pag.; iedzīv. — nurmižnieki-'. A

bliskas, bulĻi, ceplītis, cūkaiņi, dņsaiņi, gapanči, gust(a)kalns,

inkas, kalēji, kuddaļas, ķaūzeri, ķlllas, ķuopji, laūgas, laūri,

leījas, lincauri („lencaur"), lūsari, maks(t)nieki, pāvuls, pipasti,

plakši, pludstnieki, ramasmuiža, ratnieki, rāmnieki, skāduļi, slenģi,

spaīnieki, sprudgas, stenberģi („steinbergs", „stenbeks"), tltmaņi,

tūtapi („tutup"), u&zuols, velķis, vērši, vēvepi, vilkazeķe;
nurmižu muiža.

pie vibruokas muižas: ahderjūņi, attakas, bundzenieki, elpji,

gančauskas („ganškau"), mežkalniņi, muižnieki.

ezeri: „zviedra" ez., „vellezers". — kalni:,,šautu" k., „puces"k.,

„pilskalns", „baznīcas" k., „torņa" k. purvs: sudas p.

pabāžu pag.; iedzīv. — pabažnleki2. A.

bedrītes, bērziņi, brākšas, buki („buka"), druškas, dūrēji,

eīpuri, „ēdes" (vairs nav), ~glūnēs" (vairs nav), inči, jaunzemnieki,

jurka, kacas („kaci"), kalniņi, „kanči", kaūliņi, kažuoki, kliņķi,
krūmiņi, kuiļi, keģi, kemepi, laugas kruogs, lazdiņi („ladiņi"),

lāčapeka, lenčkule („lenskil"), mņllupes, mlēļēni, muižnieks,

pastapi, pani, „pemperi" (vairs nav), pūriņi, ran'ci, ratnieki,

rēģi („rēzes"), salas, silklūvi, skujas, slinki, stākulis, šķepepi,

tidriķi („didrik"), tilgaļi, tiūvas jeb Uvji, „vēžu krogs", višas,

vītiņi, zaķarags, „zāles", ~zeltiņš", zvīguļi, zviēdri, žuokas;

pabaži.

pagastā 3 daļas: lingalleši, pabažnleki, pemperieši.

kalni: gapais kalns, „ēdes" k., dabras k., dvēseļu k. — ezeri:

līlastes e.z., „ķirum"-e_z. — purvi: „reves" purvs, dzelves p.,

žagarenesjeb ~meizenes" („meisenes") p., tūļa p., vilkaces p.

Vangas tīrums, bungas t. — šūnu leja. — amuolupļava, „būku"

p., suteika (pļava), unces p., krlevene (pļava), pūnes līcis, ~bebru"

līcis, lapene (pļava), līguotne (pļava). — tamsa (mežs), „būlas" sils.
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paltmales pag.; iedzīv. — paltmalieši-. A.

andricēni (andricāni), avuotiņi, bendiņi, biēmi, bluodziņi,

briņ'ki, būmaņi, caūrkakļi (caurkatļi), čaūles, dufņas, duodes,

inķukalns, jānēni, kazkūjas, kārkli, ķigari, ķipi, lapsas, laūviņas

(„lauvas krogs"), lejeni (lejāni), lībertiņi, liči, ligatne, liēpenes,

liēp(u)kalns, luobēni, melngaili („melgalv"), muižnieks, mūrnieks,

pĢtĢrēni, puķītes, pufgaiļi, ratnieki, rāv(u)kalns, re.mde,ni, rudzus,

saulītes, sili, sinepes, skapari, skudrukalns, skuītes, slāņi,

sprinkšli, šķēpeles, vaisull, vanagi, vilduoga, zņltakalns, Žīguri;

paltmale (paltmāle).
ezeri: ratnieku ezers, zviedru ezers. — purvs: sudas purvs.

pinku pag.; iedzīv. — pinkenieši- (un piņķenieki). E.

aftjdieņi, alsti(s) („alstes"), amuoli, annas-muiža, antiņi,

arāji, asari, aūstepi („austuri"), āvas, „balceri", barmeistepi, bateri,

beberbeki, beīkas, „bejas", ben(d)žas, benūši (ar c; „benuži"),

bņrtul'i, bērziņi, „biltauri", pēl-bites, blūmi, bļuodnieki, brikši

(b-kšas), „brīdaki", brūni, brūveļi, bukulti, buožas, „celi", cena,

(kaķjdanči, dižbārdi, dreīmaņi, drusti, dumpji (ciems), dūšeU,

dzilnas (ciems), egles, eglītes, ērgli, gaili, garuozas, gravas

(„grāves"), griķi, gultnieki, giiožas, imakas, ieki, jaunzemji,

jēriņi („ģeriņi"), „kaģi", kakari, kalniņi, kalves, kaņepes,

kapenieki, kaūpji, klīvji, krūmiņi, „kuņģeji", kušķi, „ķirpji",

ķufbji, lapsas, lazdiņi, lāči, legzdiņi, (~leitani"), līberi,

liepas, „ļutas", maguones, medņi, meīpi, miglas, namiķi, niedres,

pakalni, pāļi, peles, „petriņas", pēči, „pēļu-muiža", pēpas,

pņrkuoņi, pladeri („pladaras"), plinkšas, pluģi, priedes, pumpas,

purbuči, purini, purmali. pūces, pūpis(kruogs), puogas, raņ'ki,

ratnieki, remeši („remesi"), „rimeļi", riēkstiņl, ~saulguoži",

„sautiņ-buči", sēbri (ciems), šiliņi, silkalejs, silpapji, sīpuoli,

„skadiņi", skaūģi, „skārdu" ciems, skrastiņi, skreījas, „skrubja-

kruogs", skultes, slēperi, snapavi („snapāni"), spulļl („spulles"),

steķi, „straupi", straūti, strēli, strupji, stūrkaģi, stūri,

šekmaņi („šeikmaņi"), šķirsti, šultiņi, tiltiņi, trenči, unguri, untes,

„usmas", ušas (užas), uš(i)ņas, uozuoli, uozuoliņi, vaj(a)dzības,

valtepi, vaļinieki, vanagi, vārnenieki, „vēkšas", vilciņi, vismaņi,

vīkuļi (ciems), vītuoli, zeībarti, „ziemeļi"; pinki.

babites Ģzejs. — mežs: „pīladžu" liekns. — purvi: cenas
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tīrelis, gaujiņu purvs. — kalni: nuoriešu k., velteņu k., „druķu"

k., lāmas k., bērzenes k. — lauki: pēcenes, kaņu 1., „račene",

speltene. pļavas: klūdzene, ģņrbuml, lācene, „zutene",

garene, „lagatnes", truslene, riekstene, uodzene, lapsene, eglene,

„rāvaja", sebrene, purene, draispriede, spridzenes, puodzenes,

~eimures".

Plāteres pag.; iedzīv. *

— plāterieši
2. E.

avuotiņi, ādmaņi, āriņi, baltiņsalas, bisnieki, caūnes, cel-

miņi, čakari, čaulas, dreimaņi, glāznieki, grikīša-kmogs, iņķe-

nieki, kālviši, kāpuostiņi, kūkas, kūortelmūja, kiki, liči, lielūži,

liepiņi, mālkalns, pagasti, pilupi, plūduri, putriņa, reinluksti,

rqmbqni, sila-muiža, skujas-kruogs, sūces, tamuji. upītes, uogres-

kalns, uozuoliņi, varīcņni, vāķņni, zežas; plātere.

lakstenieši: brieži, būndulqni, „drāči" (iznīc.), dzeguzes,

ilgaiži, kārkliņi, klabi, „ķikuti" (iznīc), lācīši, lemeši,

lielpuri, mellūži, mucenieki, pīsi, plauži, reiķi, rudzīši, ruozītes,

sāuskāji, sūrumi, šķirsti, šķiriņas, tisiņi; lakstene.

rĢthbates pag.; iedzīv. — rembatieši 2
.

E.

akminaites, asapi (senāk: e_zeji), āuziņi, „avuotnieki", Aries,

ārņi, bāltiņāres, bērziņi ( lazdiņi), bfļrzkaļņi (izr.:

b-aļļi), birkūni, brieži („briežu sala"), bulfukruogs, bundiņi, „būžas",

caunītes, celmiņi, ceplakakti, cimuškas, cinaites (- eniņi), cirtum-

nieki, čānkas, degas, degšņi, didiņi, „dragun[iļ", duklūvi, dumiņi,
dūobelnieki, dzilnas, egļenieki („egle[s]kalns"), elekši, eņģelāti,

glāzeri, grāvji, grepermuiža, „griķi", ģermāņi, irbīte, jāujani,

jaūļnjzemji (~ čanka"), („jēģer[i]"), kaceni, kakti, kalēji,

kalniņi (izr.: kalliņi), kapari, katlūpji, kazaki, kāpustiņi, kārkliņi

( mežiņi), kārļa-muiža, kļaviņi, „krastiņ[i]", kraukli, „kreijan[iļ",

kriikleni, kiūbačas, kužas, kņgummuiža, kestepi, killupes („ķīlupe"),

ķīvītes, lapsas, lazdukalni, libepi, liči, lizes-muiža, liepkaļņi,

lugaviņi, lūši, mālkalni, misiņi, miesnieki, mucenieki, muguri,

~nega", „paegle", paies, „pāķi", piragi, piepiņl, pfavenieki,

pretsaules, puni („punas"), pūriņi, pūķi, režas, rieksti, rūmbas,

rūgumi, rūozītes, salas, sāulguoži (izr.: salguži), šiliņi, „silinieki",

sietiņi, skadiņi, skujenieki („skuja"), spilvepi („spilve"), sprūo-

stiņi, stakari, „stārast[iļ", stāldati, stidzenieki, „stiebri", „strīķes-
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muiža", stūrīši, sudrabi, ~sut(e)s", svēlmji (izr.: sveļmi), tarbiņas,
tildas, tiilki („tulka"), „uiči", upītes, uozuliņi, vāngusalas,

vāluodzes (izr.: vāludzes), vēvepi, vilciņi, vilkauši, vistuļi, zaķi,

zajenieki („salinieki"), zarumi, zeltiņi, zemītes, zirnaites, ziedi,

žagari, „žutka"; rembate.

kangari jeb mugurkalni. krāce: kegums.

rikteres pag.; iedzīv. — rikterieši. E.

škilinieši: „darvas", „innītes", kuņģītis, „mejpuri", ~pādes",

~saļgaļi", „stēķeri", „tīles v (kruogs); škiliņa-mmia.

„aplikas", „auziņas" (vairs nav), „baltiņi" (vairs nav), „ben-

(d)zemnieki, brūveri, elmji (izr.: eļmi), ~ezeri" (senāk: „vancus"),

„ērmarii" (senāk: „inniņmači"), gravas, „ilberta-muiža", jaunū-

maja („jaunzemnieki"), „jānceni", „kabatiņas", „kardes", „klabi"

(„klabas"), kreiči, kruoņa-maja, „kurduļi" (tagad: jaun-zabaki),

~kuotkalns", „ķauleni", ~ķicari", kirķi, „lipkuori", liepkalni,

mūlakruogs, „miedriķi", „pētes", „pierain[isļ" („piereni"),

„pļavgaļi", „pļavkaln[ij", „priekuļi", „pupaiņi", „pūlaki" („p-as"),

„saviņi", skraupiņi, ~Šķaunes", tuntuļi, uztupji, ūdri, uošiņi (jeb

celmiņi), vēži, „vildeni", „vītmuižnieki", „zariņi" (vairs nav),
zābaki; riktere.

pļavas: „dukņu" p., rūjums, abriņa, „irpstes", „nekore",

~vancuž-nuora", „ciemata". — purvi: brauskas p., ruikas p.,

~lokstes" p., „sustriņu" p. — kalni: „vaļavu" k., „benuļa" k.,

„rīgmales" k.

ruopažu pag.; iedziv. — raopalnieki'
1. E.

bāliņi, bērzkalns, gafvederi, kalniņš, kriēviņi, kusuļi, meškas

(„meskas"), tutbas, Makši, valtersala, zakukalns, zvirgzdiņi;

ruopažu māc. muiža.

asari, astītes, ābrūmi, āpšalas, „bajari", bgrzaiņi, bērziņi,

brīvuli, „bundiņi", caunas, dadziņi, „grabes", igļumi, jaunmuiž-
nieki, kabažas, („kalpes"), kalniņi, kangarīši, kažuoki, „kābažas",

krūmiņi, ķivites, ķēpji, liģefi, liepas, „melnmugari", melnuozuols,

„mildeni", niedrukalns, „paegļi", priežkalns, „repeleni" (vairs

nav), riekstiņi, riēkstkalns, rudzgaiļi, runģi, rūdūji („rudaji"),
rūnieši, sālījumi, sili, skrīpsti, skujnieki, „spēragi", strautiņi,
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strazdi, „strupji", stūrīši, svenči, „šķilteri", vāverciems („vāveri"),

Vērsīši, viīktaure, „ziedukalns"; lielkangari (senāk: „tupiņu" m.).

bagumi, bāliņi, bifzkalns, „bļuodnieki", bun'či, būnas, ce-

kulas, čapas, daktermuiža, druhkas, duīdas („duidi"), dzelzūmurs,

ezerdruva, „jēlcepi", kivulnieks („ķīvu}i"), lllavas (Jilavas"),

mašiņi, mālkalns, meīmuguras, „mintūzis" (kruogs), mucenieki,

naglumuiža, „permieši", pidiņi, „puksti", „pumpji", pūricas, ra-

ģīši, rusava, ručtkaļi, silakruogs, skuķīši, sniedzes, stāles,

„(š)mīziņas", vanagi, ziedkalns; Zaķumuiža.

akuoti, avuoti, ārņi, blukūži, bu/duri, bun'či, celmiņi, cep-

līši", cīruli, čuhdas, dutkas, „galauži", glāžuškūnis, grāvzemnieki,

Ulmaņi, jaunzemji, Jāņmuiža, „kainaži", „kalmenieki", kūsuļi,

kļavkalns, krampas, „krievupi", „kūlenieki", wkŪzu"-

muiža, latmnieki, tantes, lapaini, lazdkalns, „lāgzdeņi", „lāksteni",

lāsos, linglauči („lingulauči"), „līči", ličlmieži, liepsalas, ļun'kas

(„lunķi"), mačiņi, melmugas, mūrmūja, naglas, pakšmalas, pe-

permuiža, „pinurgas", piētani („pieteni"), plepji, purgaiļi, pudda-

kūjas, rankažnieki, reipas, „rēzites", „rūģes", „rūneņi", selieši,

silakalns, sirmiņi („sirmeni"), ~smolniki", spriņģi, stīpnieki,
sudrabsala, upes-suži, „svinkaiņi" (nav vairs), „šulduri", „tarvidas",

tiltabrenči, tiltiņi", tiēkani, uhdaskruogs, upmalas, „urdzeni",

ufgaskruogs, „uogrītes", „uozuoliņi", vilkumūja (jeb „pikši"),

viīlas-muiža, zālītes, „zīlītes", zvirgzdiņi; ruopaži.

bambas („b-bi"), kainmuižnieki, kiseni, ludbas, mežjurkas, rak-

stiņi („rakstas"), vidsgtas: endzeliņa muiža.

kalni: dzendzeres (~dzendzeles") k., kangariņi, „megru" k.,

~māves" k., „gremutes" k., „kudeņu" k., lubas k., malteves" k.,

„rumuļu" k., ~umuļu" k. — purvi: laugas purvs, „ķieras" p.,

„ķīves" p., kursuļa p., gāgas p., deknes p., gafū palte. — pļa-
vas : ra/7/w-pļava, „īzum"-pļ., lagūtnes p., rūča p., „meskas" p.,

„pleskas" p., „remeļu" p., „šķibeņu" p., ģē~rbuma p., pīkšu p.,

riebeņu p., „raceņu" p., abriņu p., mudes p., kaukur-p., dubes

kakts. — meži: uozuolvēre. — rauduļa ezers.

salas pag.; iedzīv. — salenieki 2
.

A.

bražciems (braženieki): „berze", „egles", kaziņas, „lidači",

žagari.

gātciems (gātciemieši): anši, beltes, brieži, čimalas, ģeri,
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kaziņas, pešas, „pleči", spruoģi, stūrmaņi, šņuores, vejcvagari,

vituoli, zalači („zaļači"), „ziemeļi", žagari.

pernciems: dzeguzes, eži, Ģvūrti, klaūmaņi, pērties, „pura-

muiža", tren'či, upenieki, „uormaņi", vaīteri.

silamala: čimalas, degas, karuļi, pūricas, reikas, sudsti.

sīpuolciems: brāžas, klīvji, krišjūņi, pūricas.

spunņciems: alkšņi, ābuoliņi, brāžas, cenas, īzaki, jaūnze-

mes, mucenieki, pāvuli („p-ļi"), speras, steķeļi, upenieki.

straūpciems (straupenieki): ņvūrti, galiņi, labreņči, laši, pūriņi,

spunnīši, straūpes.

vārkaļciems (vārkalieši): baņķi, biītauri, bindari, klīvji, ķīši.

~pērkuoņi", ruomji, strēlnieki, „šķutes", ūdri, udzuoliņi, vārkaļ-

kruogs.

žagarciems: beītes, ķīsīši, laīmītes, pešas, ratnieki; salas-

muiža.

ezers: „babītes" jeb bab-ez. — pļavas: leitene, „tūpuoles'\

tečas.

Salaspils pag.; iedzīv. — salspilieši'2. E.

Aīdas, „akermanis", avuotiņi, ~ābel[e]", baluoži, betkas,

blaņ'ki, bluķi, (?)blunavs („blunau"), „buršukruogs", būdaskalns,

čanderi, „čuiba", daktepi, dūbuoliņi, „dingas" (vairs nav), dru-

vas", dupas, „d[u]omer[i]" („domi"), em(u)lavi, gaūsiņi, grūbas,

jaūnzemes, kaūllņi, „klāviņi", knudpes, ~krastiņš", ķeizari, kri-

zarsils, keži, „ķipe", lakati (senāk: „vilaini"), lazdukruogs. lei-

maņl, „lider[i]", lipši, liepa, mā(r)šalkas, mārtiņsala, „meiteļi"

(vairs nav), migļi („m-las"), „nolpessala", „pauteji", pelsi, „pen-

der[i]", pilsili („pilselnieki"), piemini, „prauļi", pun'tes, raģi,

reīpiņi, rempji, rezne (krāces vārds), rigasti, rinkuļi, „runči"

(vairs nav), saldavas, saulīteskalns, saurieši, sņmuļi, skabrenes.

sniedzes, spuolīles, stakabūr(z)das, stepiņi, sti/bi, stūrīši, ~šir-

antļij", škiīteri, taimiņi, tiķeni, tiīdefi, tiīderkalns, tīsl, „valle".

vedmepi, veīdas, „vilšķerst[ij", „vīķe", zariņš; Salaspils.

ezeri: kaūltņ-ņzars, klāviņ-ņzars. — „bubas" kalns. - purvi:

„mauceklis", „skabrines" jeb „skabrenes", ~ilguž"-p., cinaj-p.

sejas pag.; iedzīv. — sejieši' 1

. A.

aīmuca, avuots, baltmārtiņš, „bate", bāclems, braiska, cū-

kas, čagans, enne, enneskalns, gravēs, grūvesmulža, jaūnzemji.
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kalējs, kaņķītis, katlūpls, „klāviņš", kozmeijers, „kra-

stiņš", kuilis, „ķempis", ķīsis, kupis, lamša, lielpēteri, iūs-

muiža, luoža, ļebņns, meīlūzis, meīluotūji, mērnieks, peka, plītē,

pufgailis, pudģis, ratnieks, rēdnieks, rukis, ruškis, salas, salieši.

siksna, „siliņš", smellņi, spārietis, struņķa, stūrītis, stuokis,

šņkums, teteri, tiltiņi, uozuoliņi, vannīte, varžukruogs, vētra,

vēzis, visas („viši"), „vītuoliņš", ziēmelis; sēja.

beīte, bitnieks, „brīviņš", „dāvidsuons", „ec(es)purvs", gaūris,

gārša, grīniņi, ģibis, inkis, jaundalderis, jenis, jucis, lapiņas,

Jēģerkalns", mežgailis, murjūnis, plauka, pasmulža (senāk: vī-

dielnieki), rāmnleks, „reinas", rudzītis, ruobežnieks, sa(u)īguozis,
skrallis, slidini, spalūzls, sūca, suliņi, udzuolkūja, vāvere, „vec-

reina", vīlētāji; jaunāmuiža.

purvi: ecēs purvs, āpstes p., ūrņa krūmi (purvs). - kalni:

jēnes jeb jēņa kalns, bungas k., ģibes k. „vijpēzis" (mežs).

Siguldas pag.; iedzīv. — siguldieši' 2
.

A.

Siguldas mācītāja ļaudis: grudti, klētnieki.

an'cīši, anņ^ni,apiņi(apeņ\),ādmiņi(ādmeņi),,, baiga \vis",bettcs

(„beiti"), behčkanl, cūkainis, daūdas, dreļļi, dūcis, dzelzmačas,

empetepi, ērlņl, gāle, gāles kruogs, glāzemnieki, grīvnieki, grudtiņi,

grūdeņi, jumbrenči („jurbrencis"), jurdas, juodas, kaķīši, katn-

muižnieķi, ķatlāpi, ķārkļi, ķlaūķas, ķreīļl, ķrišjāņi, ķuošas, „ķeizar-

ķikši, ķimeļi, ķipari, „ķuocis" (iznīc), laūrenci, lifhbji, licl-

meži, liēpzemnieķi, luorupmuiža, matiņi, mucenieki, mullas,

v,su

,
naskas, pņkas, pelītes, peītes, plža, plucis, pļiūkas

(„p\ivka"),puskas,rudkeni,sēņmačas,silzem nieki,s//f&zs(„siljākas"),

~siļķubikse", spriguļi, spuīles, „starpas kalns", strupauši, „sveķis"

(iznīc), svīķi, tuožas, ummuri, vārnas, vāvuļi (vāvuļas), ventas,

vītiņi, viesulķns, zandepi, žakari; sigulda.

jūdažnieki: aīrīši, bēržas („bērša"), cīruļi, dambīši, diben-

salas, dukuri, gailīši, inderdēfi, kļaviņi, krenes, „ķikažnieku"

apciems, liepsalas, ļugas, mežāki (m-as), muldas, mūkiņi,

pakauši, pūrurga („pārupes")> purpēteris, plinkas, puntāži,

putniņi, rēk(as)salas („reksalas 4< ), sprudgas („spruoģis"), tēļi

(„teilis"), ūļi, vārzas, vāverītes, zuši; jūdažu muiža.

pie vibruokas muižas: (vibruocieši) „bundzenieks", inkņni,

paīzemnieks, sāris („sāra").
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ezeri: ummurņzņrs, matiņ(u) ez., Jūdažu ez., inderdeļu ez.

pļavas: kūrnijums, īle, lagata, pentulis, „metkas", „pizulis",

jeb sttda, sēre, kvape, „čauga". — purvi: abriņa, dzelve,

lacis, lunte. — kalni: ennež-k., paunags, kangar-k., šauta k.,

baldiņa k., gūdas k., liebu k. — tīrumi: „vafbis", ūvlķis.

meži: lielkuoce, ciesala, stūģu birze, čakstene, „laugas" kakts.

skrīvepu pag.; iedzīv. — skrīverieši 2. E.

„aizpurs", apse,ni, aušķini, auziņi, āres (ārīši), batšūres,

bariši, belte_ni, čunči, duoķi, elkšņi, ņrci, gaili, glemžas, irbes, iece_ni,

jaunzemji, kaktiņi, kalniņi, kapei, tupiņu-kažuoki, vilku-k,,

klaucemi, krēsliņi, krieviņi, kundravas, labrņncņni, lejiņi, līči,

„liepiņi", lūki, daugav-mtiņm, mildiņi, miemas, „paegle", palāta,

pazuli, pukuti, puntūži, „puriņi", „pūpuols", puorieši, rīdepi,

ruobeži, „salinieki", siksneni, silmices, sīkuļi, slauše_ni

(„slavišani"), „spilva", sprūdi, stirnas, svariņi, škiliņi, upīši,

tirpuli, uoglinieki, uokņas, uozuoliņi, vaineļi, valgašķi („valguži"),
valteri, vanagi, veģi, („vaibeni"), vekteri, vglduobe,

■vinterfelte, vītuoli, zalapmuiža, zem(i)tĢni, žagari; skrīveri.

viņkermanieši: brieži, ciņi, dimdini („dindani"), duobelnieki,

ibejti, „limati", „petrovics", puodnieks, puoški, rutuļi, sila-

zemnieks, skudrenes („skudrani"), sluokas, uosīši; viņkelmaņu

(viņķermaņu) muiža.

skuītes pag.; iedzīv. — skultieši2
.

E.

aģes („aģis"), alkšņi, ancīši, „ābelīte", belavas („Bellenhof"),

blusas, blusu' kruogs, braža, briedis, brūvēji, buījas, buliņi,

caūraji, cifpas („cirpis"), „ciekurs', dīdiņi, druoņi („druona"),

duņ'ki, dūči, dzeguze, eņūki (e-ka), gailakruogs, gaļnieks, gaūžas,

grīšļi, „gum,za" (iznīc.), ieļas, „jaunit[isļ", jaunzemji, jaūpeļi

(„jau[n]piļi"), jeņi, kaimiņi, kalēji, kalnakruogs, kalniņi, kahgar-

kalns, kaņepji (kaņepes), „kaupiņš" (iznīc), kazbuļi, krastiņi,

„krēķi", liel-kruogzemnieks, kufsieši („kursit"), klizmas, ķesteris,

ķērnes, ķīsis, laīciems, lapskalni, laūdurgas, liniņi, listsmuiža, licis,

lielais-kruogs, llenīši (.jHelenenhof"), lokās, lok(a)sleja, mandagi,

mankiņi, melderi, mellurgas, („memkules"), mežciems, mež-

gaiļi, mežiņi, migliņi, miķelzemnieks, miršas, mucenieki, muīžniekl

(agrāk: „gumba"), mūrnieki, nagliņi, nudrbie(r)ņi, okšas, oskar-
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kalns, otesmuiža, papa(r)žkalns, pāvuļi, pinki, „pīlagi", platkāji,

pluģl, ponņas, prauliņi, puszemnieks, radziņi, retes, reves

(„revji"), runči, rūniņi (te agrāk dzīvojis kāds no Roņu salas),

„rūpji", rutuļi, ruobežnieks, salzemnleks, senkuļi, silandžas,

šiliņi, snikepi, sprudģi, stāmerl („stāmari"), stārasti, stenderi,

stepes („stepis"), stīpnleks, stubas („stubis"), svinki ,tampiņi (agrāk:

kalnrags), teteris, timmaji, ungurjņkas („u-ki")> upīšl, ufšas,

varlkšl, vņcurgi, veļavas, vēvepi, vldurgi, vilki, „vīgants",

„vītiņi", zases, zīvarti, ziediņi, žurka; skuīte.

ezers: bezdlbņns jeb „zivits". — kalni: kangaru kalni;

„rebiņu" k. pļavas: dņgums, gāga, dūksts, „līgauss",

„alumjūg[aļ". — meži: puga, jūdiņmežs, majags.

sludkas pag.; iedzīv. — sludcenieki- Š.

antiņclems: antiņš, bigaunis, dumpis, dudbums, dzifkalis,

kaīčums, purmalis.

bigauņciems: bņrtrums, bigaunis, bimbji, kalniņš, mulnieks,

peīža, pīkstnieks, rikša, rumba, šiliņš, stūris, trēde.

Lapmežciems: amuollņš, baība, bārdiņš, bundža, bufkūns,

gaīķls, juome, kaltuoms, krūmiņš, ķipis, ķīris, lielkaja, paegle,

rekis, skulte, stakars, starpiņš, svin'cis, tampis, Ulmanis, tutņns.

bāž(u)ciems: būža, gala baža, beīte, misiņš, mežbelte,

ramiņš.

ragaciems: bērziņš, buntiņš, jaūnzemis, kalniņš, ķīris, ticis,

mikuts, ragamuižnieķs, reņģe, skadiņš, tēraūds, zūkurs.

kaūgurciems: baūska, braža, buoze, galiņš, iebūvnieks,

kāpnieks, kazaks, kiecis, ļipatas, pūriņš, rempis, stinte, vagari,

veīmeris, viduklis, vinķis, zvirgzdlņš.

pavasara muiža: beīte, biēzbūrdis, cinis, jaūnzemis, kalēj-

kamargrauzis, kaūlnleks, kllnkūss, mežarags, pizlkls, rņmņsi,

skrubis, sprīdis, starpiņš, tīsiņš.

mācītāja pagasts: radziņš; sludkas muiža

Ģzejs: babītis.

Stukmaņu pag.; iedzīv. — stukmanieši2
.

Š.

āuzūni, avuotiņi, ādmlnes, āres, āriņi, bāltgalvjl, bārzdaiņi,

bebruleja, bičuļi, bogdāni, brāķepi, brieži, būormaņi, cāurvņdņri,

čulkstiņi, dakteri, depšas, dūņuleja, dziļatvari, galdiņi, gudraveči,
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„ģerzika", jankovski, jaunzemji, juči, juokumi, kaktiņi, kaķkalni,

kalēji, kampņni, kazuļi, kāļkalnl, krlškalni, krūmiņi („rušoni"),

kieģeļnieki, lazdas, liepiņi, luklni, mālakalni, mežūki, mežrijas,
mežveveri, mucenieki, mūpa-mūja, mūrnieki, nadziņi, pēļņl, pleci,

pļupiņi, pupiņi, pūrniņi, pūorlešl, ratnieki, rīter-mulža,

runči, salas, sāldavas, salmiņi, seglenleki, sēllškas, silmači,

skānstniekl, sprūoģi, staki, steģi, stirnas, strānkuli, stučkas, stūrti,

sveķi, šķirbas, tiltsalas, titiņi, ūlmuiža, ūoliņ-kalns, uošaures,

uozuoliņi, uozuolkaīns, vazmas, vāgeles (ar g), vņrsņnl, vēvepi,

vilkanči, vilkumuiža, zvejnieki, zvirgzdi; Stukmaņi.

Suntažu pag.; iedzīv. — sūntalnieki 1. A.

mācītajā ļaudis: „bagači", „birzes", elbrati, gabaliņi, mašņni,

lāsas, uozuoliņi, zēmnieki.

ānnasmuiža, āntņnl, aveniņi, bdldlņl, blākažl, brinkas,

briēžmuiža, briēž(u)kruogs, būdas, būoki, caurumi, čūskas,

dēliņi, dimbiepl, drēlmaņi, dreķi, dūntes, „eiči", „ciņi", ēļmi,

ezņrņni, gāldziņl, glāznieki, gretes, grūotes, ģērdiņi, ģērki, indiņi,

jaudzumi, jāņ(u)mulža, juči, jūrbalši, kalēji, kaitini, kāmpņnl,

katlūpi, kraūkļi, kūornieši, kerekšl, Ķeveli, ķeveļmuiža, ķiši,

kūlieni, kūoderes, kūoderes kruogs, lāmbūrti, licīši, liepas, ma-

cīši, mēlderīši, mežmuižas, miemenieši, mucenieki, pakauši, pā-

nieši, pņlņdas, pldrņnl, pukstiņi, pužakas, puddiņi, rāpšas, Ķem-

pes", rē>nkas, rēntnieki, rijiņas (dāņču kalns), riemepi, ruskas,

rudzes-kalns, „sidraburgas", silbalšl, šiliņi, skrabiņas, skuķi,

„sniedzes", spainīši, Strazdiņi, struņķi, „svērpes", „šņākas", šii-

šeni (šūšani), ucņni, vāmpas, vidžini, zāļmuiža, zavada, zālītes,

zi/briezes („Silbereisen"), zilgaļvi, zīlnieki; sūntažl.

ezers: aklais ņzņrs. - kalns: kāngarīši.

Turaidas pag.; iedzīv. — turaidieši1 (valda vienskaitlis). E.

aniņš, ābaids L, ādmenis, „baldiņš" (nav vairs), bafģis,

beītiņš G, bekeris jeb „jervelis", beste G, blsnleks, brammanis

(„bramiņš"), cīrulis G, dambītis, dānells, dimza, gārša, grāmat-

nesis, igaunis, krancītls, krastlņš, krustiņš, „kurtiņš" (vairs nav),

keīpans, ķesls L, lādiņš L, lapsa Gr., melderis, namšķens, pa-

kults V, „plīde" (vairs nav), „pojaks" (vairs nav), pufmaša V,

pūtelis V, rudzītis V, ruobežnieks, saliņš, sgn'ka, sēdiņs Gr.,
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siksnis (siksna), „silzemnieks" jeb „piška" (vairs nav), sllvēverls,

sīmanītis, skrāpis Gr., slakteris, slāna V, smilga, stumburs,

studka Gr., sulainis, teicis („pie strautiņa"), varšava L, vāczeme,

veīdis, viīda (un krastiņš) G, viēša G, zāģeris G; turaida.

Pieliktie burti apzīmē piederību pie pagasta daļām: G =gauj-

nialieši, Gr. - gravenieši, L = latciemieši, V=viņģelieši (<viņga-

lieši).
kalni: zilais k., kangaru k., Jelgavas k., nesaules k., „stem-

pu" k., dēliņa k., lizes k., pulška k., baubiņ-k., kraula k., glūdas

k., cēša k., kutuma k., „vaskota" k. — pļavas: abriņa p., van-

kas p., „naidalas" p. plukas grāvis, žfafes gr., „svempu" p.,

~kana" p., juoma p., „apolajas" puse. — rūvlņa leja, „bliskas"

leja, baidās pļ. - „maucekļa" grāvis. — ganības: dzelves nuora,

kārpiņas n. — ieži: bārtas iezis, ūzas ie.

uībrokas-stuopiņu' 1
pag. E.

uībroclešl: audzēkņi („a-nes"), avuotiņi, „ābeles", beīruoti,

blusukruogs, daūguū, gnīdas, isakas („i-ki"), kuīpji, ķlrlļl, liel-

kājas, plunčukruogs, puodnieki, raugi („r-as"), safkanmulža,

savēji („saviļi"), siši, šeluchina, teļaste (kruogs), vaņkas, virziņi,

zirdziņi; uībroka.

stuopinieši: andravnieki, augstkalni, „avuotnieki", āžukalni,

būņas, cekuļi, ceplītis, desas, dņsukruogs, „dibeni", druvas,

„ežupe", galanči, glāznieki, kaktiņi, kalniņi, kapukruogs, kazari,

klaākas, klaušini (-=„klauciņi"?), kučas, leīkas, lindes, llēpkalnl,

ļipas, makpūtēji, „marijas-muiža" jeb sibirija, masoni, mietiņi.

„penderi", „rīģerts", rūķi, saleniekl, saūrlešl, sazuont („Sazanovs"),

slēttņl, „stāles", stuopiņi, svaīkani, „triška" jeb trifanl, jaun-

uībroka, ūdri, vanagi, zariņi, zeltiņi; kurtu muiža.

kalni: augstais kalns, garais k. — purvs: muldu purvs.

uolaines pag.; iedzīv. — udlainieši2
.

E.

auskalēji, ābuoll, ālupi, ūpšukalns, bajāri, baluožkruogs,

baudas, baūmanis, bņrzumuiža („Schwarzbach"), blljas, bullīši,

buļļumulža, caunes, dambis, franči, gailīši, grābe.ni, grūbas,

ispažas („i-šas"), ievalti, jansuoni, jāņakruogs, kalniņi, kampas,

katlāpji, kārkliņi, klebept, kramiņi, krūmiņi, kīkuji, lapsas, laz-

das, lībieši, lubauši, mazmārtiņi, melji, mieži, nāburdziņi, „pastes-
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muiža", penīkas, „petriņi", „plakanieši", pļavnieki, pulpjl, „pura-

muiža", „pusvācieši", „razums", rēķi, rutki, „rutku-kalēji", ruomi,

„skadiņi", Skrundas, stariņi, stūrīši, šļūkās, uozuoliņi, vaski,

veīrāji, vīlītes, vintapi, zatīdepi, ziēmeļi; uolaine.

pļavas: lankas, dūkstāji, uosāji, „sme_duokšļi", „sūnekšļi",

ūdra ines, vīzītes, pīsūji, ramenes, spilves, līguotnes, čīkstenes,

lieveņi, rūvūji, siekstene, kalve. — — kalni: ruozu

k., kangaru k., lakstu k., mātes k. meži: dundagas jeb du/i-

-daies tīrelis, kalvīte, umzu liekns, puopāja tīrelis, „lāgatnes".

vldrlžu- pag. E.

vidrižnieki: „aūgstežas" („augstišas"), aūniņi, aūsiņi („auziņi"),

barauskas, briedis, bude, „cūči", čorkas, ennes, grūbes („g-as"),

ģērmanis, kaktiņi, kalniņi, kārklrši, „knubi", kraukļi, kūškņni,

laīļi, lankšas („lonkšaš"), laūči, lejaskruogs, mc.gari, melderi,

mīliškalni jeb „sārliņi", nāvīši („n-tes"), nuorkalni, „parači",

pefhmas, patīkas, ratnieks, stūrmaņi (jeb „tīkas"), tīkmepi, „tfl-

tums", unkšas, uzkatņi, uozuoll, uozuoliņi, vangas, vēverkalns;

vidriži.

igatieši; „burtnieki" (nav vairs), bušopi („Buschhof"), dakšas,

dibeni, dlmzas, ganītes, gāršmuiža, grīvji, „gūdas" (nav vairs),

jaunzemnleks, kaķi („katke"), kličsmetes, krauklīši, krujkalns

(„Alexanderhof"), kuFniji, kiči, kikreīzas, „ķiuva", kīdufgas, ~ķuķi"

(„Kiutke"; nav vairs), lauri, „lintiņš" (nav vairs), liči, medņi,

mežren'te, muldas, muniņi, murkuži („murkaži"), nūskas, pečei-

kas (jeb „pečakas"), „perm(i)esas" (nav vairs), pūteļi, rāceņi,

rgzas, rumpeteri (senāk: „baltkaza"), saūtlāči, sibrija („Kron-

heide"), ~skrujaskalns", spriči, stipriki, stūrmaņi, sūrumi (senāk:

„rauste"), škūtes, „tiņa", uozuols, vanagi, vēvepi, Vīganti, zaķīši,

zūzas; igate („īgate").

„vetiš-kalns" jeb „irkain-kalns". — ~nosara" purvs. „alum-

jūgs" (pļava).

viskāļu pag.; iedzīv. — viskūlieši2 (pie krapes pagasta). Š.

āulņki, avuotiņi, āizkārkļi, āuziņl, biezie, buli, būordzeni,

caunrtes, celmiņi, cīruļi, dzeņi, eglīši, jaūnmāja, jaunzemji, kakt-

uozuoli, kalniņi, kalnieši, kaņepēni, knibi, krūmiņi, ķejvani,
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lānti, lāči, lejieši, lēkši, licīši, liči, likumi, lieplņl, liepkalni,

masuļl („mazuļi"), padmani („paduomani"), pumpuri, purleši,

puoriešl, riekstiņi, šiliņi, stūrīši, sutini, sūrumi, šiiltes, iirti,

uozuoliņi, ziepani, žugņi; viskūle.

ezers: luobe.

Valkas apriņķis.

Adulienas pag.; iedzīv. — ad(u)llenieši (ari: adulnieši)' 1. K.

ābelas, brāndkalns, čolpas, grīvas, kāidagi, kaipi, kālvīšl („kal-

vītes"), klāskani („klaskalni"), kozāri, krims, kursieši, kūoklņi,

leimaņi, pēļņi (senāk: plzeles, „pisuļi"), silagusti, silieši, skrobas,

stabijas, stāmēri, tiiorītls, veverl, vicupji, zeltākains, žagatas;

jaun-aduliena.

apšalas, birznieki, druviņas, jūosti, augst-kalnlņl (izr.: auskal-

tiiņi), kalnzemnleki, kuoderi, lāči, raganīte, rāvijas, ruobež-

kalns, selleši, skuoliņa, sveķi, svekukruogs, truleikas, vilcini;

vee-adu/lena.

baluoži, briģeri, ceplis, dunītis, dzilnāni, grūzīši, jaunzemji

(izr.: jauzumi), kāncņns, lāunakalns, lienekalns, pauri, purviņi,

puogas, puodziņas, sikuli, slavītes, sneveliņi, mazas troškas;
trošku (senāk: apšu) muiža.

Ģzejs: uķis. kalni: iied(e)skalni, silakalns.

alsviķa pag.; iedzīv. alsviķieši 2. E.

aktani (akte_ni), baluoži, bērģi, bērtiņi, čuksti, dzeņi, gabrāni

gailīši, gap(ie)-gabali, kūžuļi, kemeri, ķikuti, lāiviņas,

lapši, lāctuomiņi, mucinieki, onti, platpieri, puntuži, putrĢni(eši),
rebenes, repji, rutki, „timani", vizikfu]oki, zāgadi (a < uo),

žiguri; ālsvikis.

ctjrkaži (cerkazi), ciruļkalns, čiksti, graudi, krāgaskalns

(ā < uo), kūdupji, lapseniešl, pumpīši, runci (ar c), spidzenleki,

sprušl, trumulnleki, vikuti, volcieši, zemītes; tūja.

nēķenleši: āupati, buliņi, ciduli, gaigulene, jau(n)zemji,
kolci, kuricas („kūricas"), licīši, lieljaki (Jieljāki"), laki, petrīši,

pulki, rūņģi („runga"), rutki, skujas, slavieši; nēķens.

5
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kārvenieši: alvateri, anītenes (anīttmi), āpšalas (āžalas),
baltie, bitinieki, cepļi, dimdinieki, dunduri, jākopene, jaūfnjzemji,

kaktiņi, klibie (klibji), kranci, medņi, liepukalns, silītenes (silitemi),

suski; jaņa muiža, korva.

rēzakieši: bētepi, bišulāci (ar c), celmiņi, (grietani), klim-

kas, klunksti, kranci, kušķi, ķeje_ni (ķarani), ķeres, liikini („lūķe_ni"),

lūri, mežarijas, miki, mikuzene, mucinieki, p'idiķi, pipji, silaktis

(daudzsk.), stāmepl, sūneklis, tāužas, vilkari („vilkori"), zviedrīši;

rezaka („rēzekne").

meži: briežukalns, „apšulniece", liepene, eglaine, „repuļu"

birzs, „jumja" b. —e_zejs: „ranciņa" e_z. — purvi: „jumaldas" p.,

rāva p., „dzenukļa" p., lapaines p., „mikšņu" p., „labas" p.,

„dabes" p., apsulaja p., „rebanes" p., maisenes p., „iviksenes" p.,

„kogrisenes" p., tīņa p., baltiņa p., „paibucene". — kalni: aurēs

k., „aglaša" k., „tuturenes" k., „spirenes" k., „nama" k.,

„pārlagas" k., „ciematenes" k., apstāju k., lēpja k., stautenes

k., „kunuļu" k., „piebalgas" k., ildzenes k., „dūces" k. — pļavas:

„vedze", „zvaigulene", avuotnlece, „dorene", „tīklene", dobel-

niece", lēdzerkstene, „cīneklis", vilcene, ~baurite", „rozgava",

„vedzene", „liepaja", „pelēte", „kloni", „lepestiņa", ~sutaka",

„irmaka" p., „kukurits". — lauks: līdzums.

aluksnes pag.; iedzīv. — alūksnieši2
.

E.

kāltiņi; dūore (izr.: dūre).

adrakaši, ānšmiti, ādmeņi, blūmji, celenski, dūdas, „e.zej-

kalns", garasimi, grivnieki, indzepi, janikalni („jānekani"),
jurenski, „kaltiņi", kanaviņi (kanaviņa), karītani, „kauliņi",

konilas, krēsliņi (jeb „osveneeki"), ķesteri, „ķikani", laurencene,

lācudūrzs, liepani, ludiķi, maltavnieki, „meJ(n)zuobji", miezīši,

pāideri, pēmpji, plintavkas, pullans, putani, sāuliki, silenieki,

siseņi, ~sīlis", skujas, spieķi (izr.: spīķi), spruogas (izr.: sprūgas),

šķērsti, šķildepi, šķiņķi, vengerski, vējiņi; alūksne.

Ģzeji: kvēpītis, „delviņš", „brutuļu" zz. — kalni: ~umaras"

k., „pongur"-k., „apsules" k., „virseju" k., lēņu k., pūpenes k.

purvi: ~ciguļa" p., maisu p., „verpeļa" p., „leteces" p.,

„stigņa" p., „lauza" p., „plandas" p., „prūts" p. — pļavas:

„cīnekļa" p., gāgar-p., „dunaj"-p., „gailavas" p., „lenkavas" p.,

~apurišu" druva. — meži: „matuma" birzs, „brūzenes" b., kucītes b.
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ahnas pag.; iedzīv. — annenieši1
.

E.

gāigali („gaigaļi"), „kalnciemi", kapiņi (izr.: koūpiņi), liel-

ciemi (izr.: lilcīmi), ruķeļl, siļķe_ni (izr.: siļķani), skujaskatni, Ūsiņi

(izr.: oūsiņi); alūksnes mācītāja muiža.

āizpurieši, bišulāci (ar c), būndzemi (bundzani), dacvari,

degšņi, diedelnieki (izr.: didelnīki), gribažas, ievednieki (izr.:

ivednīki), kadilas, karuli (izr.: karuļi), krēsliņi (izr.: krlesltņl),

leģernlekl (izr.: lieģernīki), palsas (izr.: pčlsas), predeļi (izr.:

priedeļi), rūnejni (izr.: rounanl), sprekstes, šarapi, šķiņķi, umer-

nieši (umernieki), ūdri (izr.: oūdri), vēršas; vņc-anna.

aūgstie-kalnl, duni, āmaņi, dastas (izr.: dostas), gūlduplešl,

leģernieki, popafza, salenleki, salumežs, silavefšas, skudres, svari

(blakus svorl „Gewicht"), tārlapi, triseniekl, tūci (izr.: toucl),
uozuolnleki, (vārna); jaun-anna.

cerkazi (cerkasi), dacvari, dastiņas, druvas (izr.: druvas),

ermiki, greveles, kāuļl, kazradzi, kūnci, kušķi, ķeizari (izr.: ķāl-

zari), ķirkas, lupati, ņagas, pukši, smikl, upeskakts, upesmulža; ate.

kalni: ķērnes k., ezeriņa kalni, „sūnekļa" k., „kalvines" k. —

~sudraba-bļuoda" — ieleja pie ates muižas. — purvi: ķēniņa

purvs, „vaskas" p. — ērcenes mežs. — pļavas: „lekmaņi", nau-

dzene, svainene, „klāni", dastenes.

aūmelstepa pag.; iedzīv. — aūmeist(e)rlešt 6. E.

ālzkaļņl, āizpuri, aizupes, ālkšņupji, apsītes, baluoži, baūņl,

bednes, bēmbeņ, bērži, birzulls, brlēdīšl, buliņi, būdas, buoksti,

celmiņi, cīruļi, cuncl, dadzi (ar dz), dambīšl, dikļi, duckas, dzēr-

vītes, elmji (izr.: ēļmi), ņzņrciemi, gaujmūlnleki, grāvji, kalniņi,

kalļi, kūršupnieki, kranķl, kraukļi, kubulnieki, kurpnieki, ķempes,

ķiviti, lakt, lamstari, lapiņas, laūži, lācīši, lejzemnlekl, lezdiņi,

lie/ais-kruogs, liepiņas, lūotumi, mandēgi, mālupji, mārci (ar c),

melderi, mellūžl, melnģē(r)da, mežlņl („mežuļi"), mllnl, mlēra-

kalns, pakalnleši, pedraudzes, pirkul'i, plevna, postnieki, praūllņl,

priēžkalns, purini, putra, pūodes, puodnlekl, rāmnlekl, rukmaņl,

rudži, salaiņi, salas, šiliņi, silzemnieks, sili, skāistkalns, spilvas,

starpas, šūpuļi, tāubele („taubulas"), tāurīšl, telčl („tēči"), tillkas,

ūrbuļi, ūdensmaisi, udšupji, uozuoliņi, vadaiņi, vāndari, vasi,

vārtiņi, vecumkalnl, versīšl, vērzemnlekl, vēvepi, zaku-mulža,

zaļkalns, žūrenes; aūme(l)st(e)ris (senāk: cirgaļi, vēlāk: mestru m.).

5*
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ludbērģieši; āndženi, dzeņi, jaūnzemes, kaīnāži, kalēj iņi,

kalniņi, „lāčupji", lēģerīši, mangaļi, mucenieki, pakuļi, palejas,

papēži, pubuļi, purgaiļl, rumpīši, ruoņi, sāutiņi, spiksti, šķērstiņi,

uotkari, uozuoliņi; ludbērģi.

ezeri: vedere, vadainis, garūlls, bezdlbens, salalnis, līdaču

e.z. — kalni: „dedess" kalns, „īcen-"k., meikas k., slaunas k. —

pļavas: „ropas" p., „rodum-"p., valguma p., raudas p., abriņa,

ģeida. — purvi: šautu p., radzenes p.

Beļavas pag.; iedzīv. — beļaviešl 2
.

K.

āuzlņas, drņi, barani, bābeļi, birži, branti (izr.: bronti),

butāni, cīruļi, čakari, dindiņas, ezernieki, grūzīši, giirķl, jaun-

zemji, jēci (ar c), kaktiņi, kranci (ar c), kubulnleki, kuzmas, letes,

maķeši (jeb maķeiši), mēiši, moveši, naglene, nagļi, pdušķenes, pīs-

kupl (izr.: pei-), plankas, plānkukalns, prīsadi (izr.: preisadi), riilkas,

sllamala, skiiltes, skuostene (izr.: skū-), spriņģi, svlķi, vendža-

vas, vefpeļi, vic(u)laiki, vicum(a)kalns, zeltenes; beļava.

e.zeji: apulttis (izr.: opulīts) un lūdza (pie lūdzas ir

māja //čMatva (ar d).

biīskas pag.; iedzīv. - biīskēnieši 3. Š

jaunbilskēnieši: dlkūss, ālksnītis, baītacis, brasli, brutuUs,

dreīmanis, dumpis, dziFkalls, ignasis, iekārs, jaūnēlls, jaūnzemis,

kampis, kufmls, ķelpis, lācītis, llēplņa, māizceplis, pandars,

paūzulls, puogastls (daudzsk.: puogašķl), rāibacis, ratnieks, reīns,

riēba, saliņa, šķipele, šķlfba, Ūsiņš, uošupis, varīcņns, vģska,

vilciņš; jaūn-biīska.
vecbilskēnleši: abriņa, āizkatnis, bācls, ņzņrmuiža, iekārs,

jaūnmāja, kaktiņš, kaūpis, kājiņa, migla, muorītis, plaukts,

puodnleks, ribenis, ruīka, siēris, sviītlņš, vāle; vņc-biīska

(vilku-muiža).
vecais zeltiņa pagasts: pakūlis, sijgrs, virvenis (virvenieks),

vižums, zeltiņš.

vecais bānuža pagasts: galenieks, bānūzis, dravenieks,

tārpiņš; pāpiņa muiža.

vecais rāudiņas pagasts: „blusenieks" (nav vairs), kūokkāja,

raga māja, sila māja, vīriņš; rāudiņa.

ezers: vilka ņzers. — mežs: plītiņa mežs.
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bludmu pag.; iedzīv. — bluomēnlešl3
.

Š.

bluomēnlešl: aizdars, ahdrelka, apudgs, atvars, blFzulls,

inertus, brahdavs, brinģins, brīkūzis, būda, cerietis, circenis,

ciēkufzis, cūkgalva, dēliņš, dlllīte, dukulls, dzērvīte, en-

nīte, jāngts („jānēns"), jūrkins, kalka, kaūgars, kālis, kluģis,

kreilis, kreklis, keveris, kikulis, ķūzulis, lācis, lācītis, līkstis,

lūzīte, melderis, mežiņš, milns, mucenieks, mūinletis, mūrnieks,

paūris, pelīte, purgailis, putriņa, ragainis, rapa, rasiņa, rinģis,

rinkītis, silkīte, sifmiņš, skuja, slanģls, sprugulis, „stalis" (nav

vairs), stariņš, strēbele, stulbts, tantars, tūtars, vārpainls, vi-

kerls, vilnis, zllāpis („sil-"), zīlīte, žaks jeb žaka; bludmmulža.

blksejieši: āizdārs, āuniņš, bārdiņa, brīkūzls, ģērķls, kaūgars,

kālis, kliēsmete, kaūzerls, laūclņš, līkstis, lācis, mucenieks, pānis,

platacis, rapa, slanģis, sprugulis, tūtars, zaķītis; bikseja.

ezers: stuībja e_zejs. — kalni: karātavu kains, naudas kalniņš,

dauburs (kalns), pliča k. — meži: mālaines, lapaines. — „Dinu"

jeb „diru" leja, rambene (avuots un ganīkla). — pļavas: avuotene

(pļava), veksis (pļ.), spurga (pļ.), dērglis (pļ.). — purvi: bērzijas

purvs, maiju p., kaībara p.

vņc-brņnguļu pag.; iedziv. — vņc-brqngutieši 3. E.

adāms, afhsiņš, āncītis, ceplītis, ciēkurzis, daibe, daūdzis,

dzērvīte, gaūjmālis, jaūnzemnieks, kaūlls, ķīsis, lācis, licis,

plāukts, pūrgailis, pūpuols, runģis, ruša, salūnletis, saūlīte, sil-

gailis, sprenis, staīša, staklls, stekerls, stimpars, studris, šarlaka

(Šarlote; senāk: dārdenis), tilgalls, tīle, upeszemnieks (iznīc),
uozuols, zvejnieks; vec-brenguli.

e_zejs: palkainis.

Druvienas pag.; iedzīv. — druvēnieši1
.

E.

birzuli, dravenieki, dzeitumežs, gruote, jaū(n)zumi, kānclņl,

kapenes, klēlvas, ķēmpji, laskuml (izr.: tos-), murāni, pērlis,

prēdeļi, saltupis, silamači, svlļ&re, tirzieši, trušļi, vasaraudzi

(ar dz), „vilkagalva", vilkumulža, ziemeli; druviena.

Ģzeji: silezņrs, velllņš. — pļavas: grazls, „mauceknis", men-

cīte (šaura pļava), „rāvijs", smalteve, ponkuls, stukāni. — dzņltu

mežs. kalni: plņncu k., pllces k., uodzu k.
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dūres pag.; iedzīv. — dūrenieši 1. E.

apsi (jeb „āpši"), cņpurkalnl, cieskalni, daņumārki, „gārša"

( = zuzanni, senāk: gūžiņas), jaunzemji, krutaji (jeb krūtaiņi),

kibas, „ķuļļi" (jeb ķīļi; ~kūlle"), latupes (izr.: lot-), maliet (ar c),

mēpupe, pilupji, puidzulis (arī: pudzulis), puksti, silenieki, apmali,
vieškalni, žiguri, diire.

erģemes* pag. E.

mācītāja ļaudis: duomērl, jaunzemes, kūti.

ērģemieši („ķaupieši un „aizpuri" („aizpurves"),

ālztiltlņi, „avuotiņi", bērņi, budzņni, čuori, „dadzīši", desas,

%rm(>nl, „gaiļpuri", grabžl (viensk.: grabzdls), gūdlkas, jaunzemes,

„kusene", ķaūpji, ķehģi, labā(r)tl („Labarrenhof"), leīmaņl, „luk-

stiņš", mežjāņl, pakulas, pežas, plksāri, Sauleskalns, skrūves-

mulža, skudrenes, skuķi, „spalvenes", sprlēslavas, steltes, stlbris,

strūgas, tatāni, trucl (viensk.: trūcis), vīnedzes, vītlapi, paūgur-

žĢguri; ērģemes pils.

brēntēnleši: apinis, dunakalns, āpsis, daūguli, kamvīrs, kārkli,

laūvaskalns, lībieši, matīsgns, salānlešl, tuomgns, uozuols, veveris;

brenti.

tufnēnleši jeb turnavlešl: aces, „alpkalns", „cepši" (vairs nav),

cinis, dilis, „eglītes", gluddls (viensk.), gudras, kapusts, klaudzi,

kukris, kufmīšl, ķuki, lambas, „paeglītis", palteskalns, ragainis,

rūķi, sņdas-mulža, „silakruogs", „silmuiža", sllupji, timburs,

„upītes", „ūzīsi" (vairs nav), velzemnieks, vēzis, vidsalas, vis-

meīstars, vīcieps („v-pes"), zilaūksnls, zīle; tuFna(va).

vīgantieši: „klāviņi" (nav vairs), krujiņas, „ķerstiņi", laūviņas.

„mauķi" (nav vairs), „pāši", plāuktl, „pūkļi" (nav vairs), runcis,

sterelis, tiīgalls; vīganta muiža.

valža-%zsrs. — jāngludža kalns.

ēveles3
pag.; K. un E.

mācītāja ļaudis: antulls, griiobe, ķesteris.

ēvelleši: bāris, bqka, bgrtulītis, bisīte, būda, čamata, dakste.

dūre, gutul'i, ģeris, kulčlņa, ķauķis, ķezītis, laūturls, lediņš, mūr-

nieki, paūka, pāvulļni, piēte (piētus), ruksis, samis, sēdtņš, stāiša,

sucgni, tēlpe, vīburi, vīclepls, vīņauda, zalte; ēvele.



71

ķefhpēnlešl: dēlis, dīvells, ezītis, kažaucls, kublis, maisiņš,

rūķītis, skuja, veītus (daudzsk. veīti), viksne, žagatas-kruogs;

kempēni.

ķemerieši: „āzītis", bajārs, buolls, „čičene", činčas („cince"),

diēgulis, glaūme, Incis, kalējlņš, krūmiņš, keīlls, lazdas, lācis,

mllnastls (daudzsk.: m-šķl, l krītuošs vai lauzts), pūodakruogs,

rāmnieks, ružgni, smuīka, stabulnieks, stāvūzts, stlmperls, stim-

persils, strepis, tudmgns, viļumgns, „vības", vīteĢ), zīle, zvārte;

kemere.

aklais purvs, teice (staignums). — pļavas: dariņu pļava,

lambene (pļ.), skaldene, strlebene, uoglene, „brasline", rajene.

gālgauskas2 pag. K.

Gulbenes mācītāja [audis: birzmala, matīsi, matīsu dzlrkalns,

mllšl, pleikas, rlmbertlņš, rūņčl, stigas, sturņi, šļaukas, žuburi.

gālgavsnlešl: antiņi, āuzūji, āpš(u)salas, beiriņi, božas,

dzērves, ezeriņi, gāujlņas, grūžupji, klāvāni, krimi, kūti, lāubēji,

li(e)lkaļ(ņ)l, llelpurvi, mēiši, musteri, nerāti (izr.: nar-), pakuļl

(izr.: pok-), plļļi, prlednieki, pupāji, ratenlekl, rēiņi, silleši, siļi,

slāņķl, snipi, sutlņi, tarasumi, tāuriņi (-eņi), tirziešl, ticņni, ūsiņi,

uozuoliņi, vēiši („Weissenhof"), zeltiņi, zemītes, gālgauska (izr.:

golgovska).

krapēnieši: ālzupjl, āizuplešt, alksnāji (izr.: 01-), āņķupjl,

ūriņi, dravenieki, duobupji, dzeņi, gaiguļi (jeb gaigalas), ilgaži,

jaunzemji, kagariņi, kanderi (-res), krimi, līves, lotenlekl, lubū-

nieši, melderi, nipepi, otes, ratenlekl, rljenieki, sīpuollņl, sluokas,

stāķl, svijl, šķiņķi, tgnslavas, upetnlekl, uozuoliņi, vērškalni,

vīcupji, vīpūži, zaķakūjas; krāpa (izr.: kropa).
meži: suvansils, vietas sils. — kalns: „mugliņkalns".

gaūjienas
2

(gaujenes) pag. E. un A.

gaujenlešl (viena daļa: augšgaviešl): āidievi, apšl, aru-

kalns, berliņa, bērziņi, bindi, „biržukalns", „biteļi", brūži, cņ(r)-

sakas, „cīrulītis", dūrtes-muiža, „druvukalns", dukufi, dzērves,

„ērgļukalns", indrlkmuiža, Iti („ites"), Ivaškas, jaunzemnieks,
kalameci („k-dzi"), kalfnjzemnlekl, „kamēļkalns", „kļaviņš",

kondzi („Konse"), krleviņi, kubjas, lāukl, lāči, „leinartkalns",

lētšl, „lejaskruogs", lepuri (ar ē), libesciems, libukalns, livakas,
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„līzeskruogs", „londone", liiikas, „luopdārzkalni", mackas, mārkuzi,

malaci („mālici"), „melderītis", mežviri, mucenieki, mudameži

(„Muddomets"), nagrubi („nogrubi", „naugrubi" jeb „naugribi"),

pakuļi, „parīze", pāuģi, piģuri, pokani, pozi, „priežukalns",

priežupji, piioļi, rāndati („randuti"), rāmnieki, relterl, ruciņi,

saraveri („sereveri" un „sarivari"), silenieki, skapari, stācejni

(„stāciems"), stārasti, stempji, šķiltepi, šķiņķi, šķūobri, tanti,

umalnieki, upes, uoši, varasi („varesi" un „varisi"), vūrkales

(„vārkalni"; senāk: „uceni"), vūrniešukalns (jeb „dieviņi 4 '), vāveres,

vērzemnlekl, „vēveri", vimmeži („Wienmets"), vireši, virņi (izr.:

vierņi), vistuci („vīzduci 44), vdlgumi; gaūjienas (gaujenes) pils.

grundzūlieši: baluoži, bindes, biseniekl, bierņi, „cepļukalns",
dzenīšl, gāides, jaunzemji, kalējlņl, „līči", mucnleki, nlgastl,

pakalniešt, plekūrml („piekārumi"), purgaiĻi, rāibacl (ar č), rudaci,

„ruožleja", sālguoži(„sau\guož\"),uozuoliņl;grundzāle(]ebgruncele).
bormanieši: āntuži (izr.: ontuži), avuoti, ābuolkalnl, brlež-

pļavus, brūni, cepļakalns, cūncl, dambjakalns, dāudžl, dzērves,

„ellas-muiža", gustl, juriņl, kūpuostkalnl, krāmpjl, krāci, krlstlņl,

kruogclems, kēniņkalni, iāriņi, lepuri (are), Upši, mūrtlņl, mikali,

mikuži, mikeļi, muižnieki, nigasti, nigļi, perki, trapene, „ufa",

vasi (izr.: vosi), viri; bormaņa muiža.

siksnēnieši: adlnajs, augstbiržl, drizuļi, grāvīši, ilgupjt,

jaūnzemnieki, latvases, lazdukalns, pūorciemi, ragankalns, ruģl,

silenieki, vņcskuola, vidaga, vizla, žākles; sikšņi.

kalni: kalns, pauģa k., apsenes k., „turzenes" k., „rebežu"

k. — pļavas: drustijas ( -meža pļavas, ganības), strelcis, kaicelene,

ucenes, spreņa kakts, pīsas pļ., „cīneklis v

, „sanesas", „ķeirītis",

~pere", pilcums (tīrums), reča pļ., pukulene (tīrums), darijums,
svilata, „orgums", suoklis, urgale, „kripans", rievu ielejs, maldava,

grūbene, plecene, skukene. — purvi: īpas purvs, „kāgan"-p.

mežs: „augstažas".

jaun-gūlbenes pag.; iedzīv. — jaun-gūlbeniešl2. E.

abrava (izr.: obrava), agastiņas, āizupjl, ālkšņupji, aruonieši

(izr.: or-), asarupji, aūdīles, augstsallešl, augstsalnlekl, aūguļi,

āustriņi, ābuoliņi, apšukalnl, ārabirži, bālduones (izr.: bold-),

baluoži, bebpukalns, bērziņi, bērzukalni, bērzzemnieki (jeb bir-

zemnieki), bligznas, brānti, briēžusalas, būmaņi, celmiņi, čudas,
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dāmbjusalas, daktes (izr.: doktes), dāukstes, degumi, dekteris,

dibeni, dravenieki, dreimāji, drēiņi, druvenieki, duobjukakti (jeb

sormuļi), duobupji, dzeņukalni, eldepl, ēlstes, ezeriņi, ezernieki,

gciigali, gartīrumi, gūršnieki, glizdi (jeb gligzdi), grēveļi, grīvas

(grīviņi), grūžupji, gulbītis, idrusalas, istabnieki, jauna- muiža,

jaunzemji, kaktieši (izr.: kok-), kaķīši, kazaki, kažuoki, kakiņi,

klinci, klaviņi, krimi, krūmiņi, kulenieki, kiišīles, kirškalni, lape-

nieki, lapši, lauzas, lācīši, lāčusalas, lejletis, lēmbji, llcupji,

līguo-muiža, likumi, liedeskalns, lied(e)szemnleki, lielpurvi, tie-

piņi, liepsalieši, madernieki, mņndaugas (izr.: mand-J, mālupji

(m-pieši), mārkupurvi, medņi, medņusalas, mņlnās-salas, mežu-

riji, miķīši, ņidrupji, pakalnieši, plaskupji (izr.: ploskupi), prie-

des, priedkalns, prusīši, purmala, rācenaji, rāviji, rijasmeži,

rimstavas, rudzīši, ruobežnieki, ruozas, rudznieki, salenleki, sila-

brlčl, slladzlrnavas, silenieki, sillņl, siltais, skrebeji, skubiņi,

šotnieki, stāki, stepji, stigas, stradi (izr.: strodi), struņķi, Stuk-

maņi, sudrabiņi, škieneri, šumas, tevabirži, upenieki, ušuri, UČ-

dzenlešl, uošupji, udzuollņi, vēršukalni, vēvepi, villenieki, zakari,

„zaķakājas", zaķīši, zāberi, zemesgals, zvirgzdupji; jaun-gulbene.

vņc-gulbenes 2
pag. K.

vqc-gulbenieši: ālzpurieši, āndztjni (izr.: andzani), andži,

anšl, asarupji, augstsalleši, ābeli, ābuoliņi, baluoži, bēniņi, briškas,

buodnieki, drepji, dumpji, dumpurnleki, duobuplešl, dzirkaļi,

dziesnieki, elksnīšl, ezernieki, gūršnieki, gulbītis, ilgaži, izabele,

jaunzemji, jerumi, judzkalni, klaviņi, kneršas, krēsliņi, kiši, liel-

upiešl, llepsalnieki, madernieki, meiši, mezīši, mežgaili, mežupji,

miti, nūtas, ostravieši, pūmepi (izr.: pūomeri), plnteļi, priednleki,

puzul'i, pūriņi, rikauze („Richhausen"), rutkastes, samlņl, siji,

snipene, spalvas, stradi, svelberģene, šķenderes, tgnslavas, upet-

nieki, ušņi, uošupji, uozuoli, uozuoliņi, vālme, vanagi, vēcini,

zastavnieki (senāk: past-), zviedpl; vņc-gulbene.
bluomēnlešl: dibeniņi, drīllņl (izr.: drēiliņi), lāpi (izr.: luori),

lietuvieši, meldepi, samiņi, silamlkeli, strupkūji, sudal'i, švlnkas,

ūpītls, ūtava; bluome.

Ilzenes pag.; iedzīv. — llzenlešl2
.

E.

ānti (izr.: onti), „abuolkalns", āžamuguri, bruniņi, „ce.pur-

kalns", čankas (izr.: čonkas), gailīši, „gutapuri", jaunzemji, kārkl-
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upe, „līve", lielmežs, lielpurvs, lubukalni, melnupji, pālķt>ni,

„pillupe", riekstiņi, „silesleja", „siveci", skudrukalni, šluokas,

vejkaļņi, zvirgzdiņi; itzene.

„bebrupes", brūnlņi, buļļi, „dukulene", dumpji, tūksti,

medņarieksts, „rauka", seveļi, strupkūji, susuri; ādam-muiža.

ezeri: gapais, luksta zz., šluokas z_z.

jņrcņnu pag.; iedzīv. — jērcēnleši
6. E.

ķeīzēnieši: aūstra, cālītis, dāņķieris, dzilna, jenis, kraujiņš,

krācenis, krustulis, kumpis, kuosļns, ķezis, ķigulis, lie-

piņš, liēpsalis, miķis, muižnieks, paliepis, rācenis, rūmītes, silis,

sniķeris, stabiņš, stallņni, stienūzis, uoguots, virskalnis (jeb

~virškalns"), zābaks, zefhberis, zvejnieks; kelži.

ābele, brendes, dadzītis, daksts, gārsetītis (jeb „zamara"), guo-

riņš, jņskus, kannenieks, kaņepe, „kaūsiņš", „londone", luoduone,

melderītis, mičkņns, muižnieks, mustiņš, „parīznieks", pelējums,
rātiņš, „smikuone", stalts, stūmēlis, teicis (jeb piecep(l)is), vību-

ris; jaun-j^rcēni.
bāncls, čamma, dzenītis, eglīte, gudrģns, jaunā-māja, jaūn-

zemis, jejcēms, kalniņš, kancis, kārēns, klabītis, liepiņa, mež-

strencis, pluķis, piiUa, puntlņš, pūca, rēpiņš (jeb rēpenis), sniķeris,

vifslava, ziēmulls; vņc-jsrcēni.

purvi: skalu p., kuīļu p., tīrēlu p., mālum-p. — meži: rubu

sils, llelmezls, kausenes (pie kausiņa mājas), sūneklis, llmete,

gādzere, dīkuļ-sils. — pļavas \glaume, lukstiņas, teices-kakis, meņupe

(sic!), klldzeņt, kārklene, pupainis, vecums, ampu-pļ. (ampi = vecas

upes vietas).

Kalnciema pag.; iedzīv. kalnciemieši2
.

A.

aizpurieši, ābuoliņi, baltie, „baluodis", bānuži, berzzemnleki,

birkenruhe, cēmpji, „cergazi", „ciduļi", cīruļi, dāideri („deider"),

„dreimaņi", drēUl, dunduri, „ermiķi", galviņas, gotlupi („gottlob"),

guldupji („goldupe"), (jārlāni), jeršava (jāršava, „gersova"),

ļekuži (jākuži), kalniņi, kapu-māja, kauli, kāršupurvs, klaviņi,

krūkleja, ķelles, lāuķi, tācagūrša, „liģupi", lubanieši, ludzenleki

(lūdza), lūņkl, lūkuži, lūri, malaci, medņi, mēlderpuļķi (liģubi),

micpalžl („micpald"), mūrnieki, nāzupi, lielpalžl, pāldinti (jeb inti),

pņrkuonl, prlednieki, „pukši", putriņas, pūzupi, rūdupieši, salinieki,
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semani (semon), skudres, sprivuļi, stūrasti, uranaži, ūokūni,

uozuoliņi, vēršu-muiža, voldupi, žagatas, žagatkalns; kalnamulža.

ezeri: amorts, kapu ez., lūdzas ez., „līdac[a]" ez. — kalni:

apses k., „bukara" k., „illeces" k., kāpas k., ķelderes k., lāča k.,

liiņķu k., pagraba k., pilskalns, plītu k., priedes k., putnu k.,

suņusalas k., vejna k., „turķa" k., „pīra" k. — pļavas: „biritene", lejas,
lūdza, „mellas", sarkana palte, zebenleks. — purvi: lielais arkla p.,

lielais niedru p., tēva caurums, „ķibiku" p., „vērtiņ[a]" p.

meži: „krūklaja" m., laubes m., ludzes m., skudras m., „paniste".

kārku pag.; iedzīv. — kārkēniešP. A.

aūg(u)liņas, ārnieki, brukšl (abriņas), („buljān"),

buņdži, buokas („bogdron"), celpņnl, dibeni, garaūžl („gau-

rauss"), karīžnleks (karīši), kazuļt, „krīdenera"-muiža, krieviņi,

lāč-kalnl, liēpas, māras, mežkarfi, mucenieki, oldriņl („oldiņi"),
ruobežnieki, spaļi, strazdi, stūrnlekl, šaīdepl, šaujas, šņlupjl, tūži

(viensk.: tūzis), uoši, vārtnieki, vāveres, zīles; kārki.

andrlņl, ahkšalas, aūpl, ārņl, bāliņi, baūskas, bērtuļi, b%rz-

tlltl, bremmes, briedēs, brležupes, brūnas, celpņni, cēsnieki,

dambuļi, dāņkalnl, dišļņri, drigūļi („drīgal"), jāgluodl („jānglod"),

jņndavas („jandau"), juņdži („junze"), jungas, kustuļl, kātiņi,

keīzari, ķiguļi, ķikškalnl, ķlkuotl (ķikuti), „lauznis", lazdas, Uģis,

llģsalas („liges zāle"), Uepkalnl, lūķi, maūrlņl, mežsalniekl, naglas,

pelgdas, pētersuoni, pūrgaiļi, pudki, ramūtl, reīnas („reinis"),
salas („zāle"), sālskaļl („salas kalējs"), silenieki, simuļi, smātes,

stāles, škņrssalas („kērsala"), tāurnieki, „tirgus", „vārna",

vārtnieki, vecums, vituoll, žiguli („zīgurs"); vņc-kārki.

kolberģa jeb beja pag.; iedzīv. — bejānlešt2.

E.

aizupe, aftuškl (izr.: oftuški), bērtuļi (izr.: biertuļi), dāudzuļi,

drāki (izr.: drūoķi), ievaški (izr.: ivaški), jaūnzemji, [kalnadruva,
klabats (izr.: klo-), kristiņi, lauri, lielvārde (izr.: lilvuorde),

rustl(ņl), siļi, smecere(ne), stacene (izr.: stuo-), supene(„sūpene"),
taides, upeskakts; kolberģis.

babecka, druventēki(\zī.: droveniki), grūndas, igauniši, isakova,
kakteniēki (jeb pakši), „krutupe", kūrsiešl (izr.: kuorsīši), klkrene,

kikužava („ķikušava"), „ķurši", matisene, majupe (izr.: mūojupe),

mūrtiņi, mņslukalns, mlkalkas, miirjani, pabaļi, plēņķl, putrene,
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piiņas, romāņi (senāk: jaukkalns), skānstnlēki, slišiņi, sofikalns,
strads, struņķene, supes, tūcene, vidupe; beja(s) muiža.

akaviņa, biindzene, degšņi, druvenlēkl (izr.: droveniki),

„duobupe" (izr.: dūdupe), gūršnieki, ietākas (izr.: itakas), jaun-

zemji, jugani (jeb „mejnā alksna"), „kalēji", katlešl, laūzenieki,

lejaskruogs (izr.: lajakrūgs), lejeji (izr.: lajeji), „melnalkšņi",

piēpji (izr.: pipji), plaskums (izr.: plo-), pleņki, piincene, puddi,

rečiņi, ruozīši, šd/ki, uoši, vilkakakts; visikums (izr.: veisi- un

veisu-).

kalni: rāiņa k., „balika" k. — pļavas: „dunaji", ciršņa p.,

„eglenica", dubrava, „bucene". -— purvi: „vaiduksnis", „ītaku" p.

jaun-lāicenes 1
pag. E.

jaun-laicenieši: ānti (izr.: onti), āņčkas, apši, apukalns (izr.:

opukols), augstumi, auguļi, āzgales („aizgales"), bebri, bērziņi,

bņrzukalns, bētepl, blusas, bridaki, briednieki, cekuli, ceplīši,
cimšenieki, cimšukalns, circeņi, dadzi, dāuguli, dze_duonas, evalda-

muiža, gavari, grabaži, ģermāņi, inci (ar č), jaunzemji, jūņu-

muiža, jeņ'ši, jņrumi, jurģīši, kalēji, kalna-muiža, kambari, karuļi,

klāvani (izr.: kluo-), klinci, kļaviņi, krauji, krievani, ķekši (izr.:

čekši), ķipari (izr.: cipari), lācupji, llčukalns, lielbrieži, liepaskalni,

liepiņas, luguži, lūšakruogs, māltenieki, mazuli, mūlskalni, med-

ņukalni, mets tepi, melderi, melderkalns, meldukalniĢ), mellīši,

„mellie-kauļi", „me_lsalas", mežakuces, mikeli jeb mikuļi, muriņi,

plaskava (izr.: ploskava), plepji, priedīši, purvakalni, pušpuri,

puopji (izr.: pūpji), repjakalns, revel'i, rullīši, rūmpani, ruški,

rūoci (izr.: ruci), salukalns, sebpi, silakalns, silamītes, skuopiņi

(izr.: skūpiņi), skuostes (izr.: skūstes), stiliņi, stradiņi, sutsalas,

sūri (izr.: souri), šlukumi, tilani (izr.: teilani), trapani, tiirtuži

(izr.: tuortuži), uki, uskliņi, ustupene, uozuolkalni, uozuolnieki,

vasukalni (izr.: vo-), vdrņi, veciņi, vuškalni, zuši, zvirgzdiņi,

žagatas, žubes; jaun-lāicene.

apenieši (openīši): anzulani (izr.: on-), augstkalni, dunduri,

dzeņi, eglusalas, jaši, jaunū-muiža, kalna-jaunzemji, jeņ'ši,
klāvani (izr.: kluo-), laurenes, lāci (ar c), lācupji, lipski, liep(u)-

kalnt, maltenlekl, mālupji (izr. muo-), medņupes, melnupjl, jaun-

oburi (jeb baluoži), „palejas", sēļi, skuostes (izr.: skū-), sūnekļi
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(izr.: soūnakļi), šfukumi, tilani (izr.: tei-), uskani, uskliņi, vasi

(izr.: vosi), zuši; ape (izr.: opa).

ezeri: luckas e,z., kalna zz. — deliņkalns.

vec-lālcenes pag.; iedzīv. — ve-c-laicentešī2
.

E.

apukalna mācīt, ļaudis: āizkalni (izr.: oizkoili), „jaun-bāliņi",

„kangars", māuliņi, „sauleskalns", sprivuļi, vasvinieki, vezes.

cepiši, cucuri, kēmpji, maģumi, muški, pāki (izr.: piioki), pelši,

plūksi, pūrani, renei (ar c), vizlas; maz-laicene.

āuziņas, baltiņi, brānkas, ceplis, cīruli, dempefi, druskas,

„dubļukalns", dukani, „hurta", „kakardes", kakiši, kazuliņi, kliio-

tiņi (izr.: klū-), kristkalni, kugorici, kundi, ķik(a)ri, mauriņi,

mel(n)zuobji, metumi, mišas („miši"), miezīši, muratas, musta-

hamba, ošupji, pāiķi, pepernieki, piģuli, pil(n)vģderi, pilskalns,
rāibakazas, rufi (rules), ruži (ružas), sarmuļi (izr.: so-), „sik-

seles", sipiņi, „sirsiņia
,

sluokas (izr.: slū-), „sombi", spāļļi,

staldas, suotanci (izr.: sū-), šķepeški, tilmaņi („kilomaņi"), timmi,

tulba, tuoci (izr.: tū-), vasvas (izr.: vos-), vārgaļi, vecsņta, vikla

(vikļi), viiņģi, zeņģi; vec-laicene (arī: laieani).

karuļi, maskalni (-aļi), pārlagi, peņķi („p^nka
v

), Sauleskalns,

rūomeškalns (izr. ar uo).

brangas (izr.: bro-), gravas, kanastas, kūokatene (izr.: kūka-

tana), leģenes, leknas (izr.: laknas), mucenieki, reipuļi (izr.: rai-),

riepinieki (izr.: rīpinīki), skūltani, vāveres (izr.: vūovaras); korneta

muiža.

ezers: ilgajā

lāzberģa- pag. E.

lāzberģleši: aizupe, akmen(s)tacis, augsta is-kalns, augstū-

birze, āugure, ausēji, āusejkalns, bāndersala, bņrzukalns, birze,

blakts, blekteskalns, bundzene, butkasdruva, cirvjakalns (izr.:

cīrak.), čommaskalns, degšņi, eglusala, ezerkalns, ezišava, gai-

līši, gārša, gūršnieki, goguļi, „graustalauža", griveniekl, dvars,

jaunzemji, „kaivanda", kamugrīva, klavusala, krljugūrša, kukur-

laura, ķeniņkalns, „ķikuti", ķivistene, ķiši, ķivene, lālkupe, lape-

nieki, lapsukalns, lazdumāja, liela-sala, liepusala, lukumīši

(„lūkumieši"), makslmsala, mazalksne, mālukalns, medņurieksts
y

melderi, mēllīši, mež(u)muiža, mlkališi, „odzene", oksasils,
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omelkas, pededze, priekšene, priekšsala, „pujekalns", puķenieki,

ragusala, salakas, sāmsinava, sāgas (s-gi), siberdruva, sibepi,

silamala, siļkene, „sirsenis", siĻi, siĻulauzs, skrakadruva, skrini,

slapja-druva, stniķeva, spiķersala, „stauberi", stiebriņi, sviēsta-

garša, šūpalas, tam(a)maci, „tikane", uozuoliņi, vāidava, vūrn-

ezņrs, veverkalns, vilkugūrša, volkova, vuķi, zamani;

lāzberģls.

kaln(a)pededzieši: akmendruva, „arakauci", asvenieks (izr.:

os-), berzemnieks, dēmšani, eglenleks, gapte-jupl, kazlēni, krauk-

līši, nikoļskas, pankuĻi (izr.: pon-), puncene, sllenleks, upmal-
nieks, uozuolnieks, vācmaja; kalna-pededze.

e_ze_ri: mudenieks, puntulls, „klabatiņš", „tubulits", „puntucs",

„ducins". — kalni: apsulaj-k., „nameta" k., „kaprana" k., maitu

k., „pakuļa" k., kangaru k., „kanista" k., savas k., „ranigas" k.,

„musta" k., „cabulu" k. — purvi: „burciša v

p., splndzelu p.,

laužņa p., dangu p., „sāka" p., „ķepes" p., „vasa" p. — pļavas:
aluotenes, „retanas", „alikavas", „litupes", „sika", malupalts,
klūces, clrkavas, „maucuksnes", „sabiņu" p., „belžas", „zundaka",

„nastagas", „dubenicas", „plaskanas", grīsla, „cinkuļa", „tintara",

papardene, sarkane, pēdene, alšķu p., „jupja" p. — lauki: tūkstu

1., „kundula" 1., „salašas", „grūdeša" tīrums. — ganības: „smola"

birzs, „kreipans", „sama" druva. — meži: pelpene, „valmierite".

Lejasciema pag.; iedzīv. — lejasclemleši2. A.

āĻļi, āmši, āndriņi, āņķups, aūgstais-kalns, avuotiņi, berkolds,

briiveļi, biirks, cēļmalnieki, ceplis, cinci, čipati, dukūļi, eglītes,

gailene, galējs, gāujmalieši, grabaži, jaūnbērziņi, jaunbirži,
iaūnzemnieki, jānuži, katriņas, krāmpāni, kručki, kiirmene, kurmji,
keriki, kibas, ķilpāni, ķimenkakts, lapati, latupe, lembji, liči, Uves,

liepiņi, liepsalas, magaziņš, (majāni), mastiņi, mēifi,

melnūsala, „nātiņš", nikliņi, ņiēdrupe, ņiedrupji, dldermaņi, pāi-

deri, pakalnes, pāufi, pirtsmuiža, pietkalniņi, pleķi, priednieki,

priežukalns, pūriņi, ratenieki, razgufnis, salaki, salmiņi, saltupe,

skujenieki, spruši, suži, šķiltejri, tēcupe, tiltaleja, tirzmala, tilpni

(tilāni), trāllas, „umari", udzuoliņi, valdīšana, ~viģubi", vilupe,

zutiņi, zvārtavi.

augulieši: āmbenieki, bozenieki, krimi, krieviņi, micpapļi,

mikītes, miezītene, olekši, pinckaji, predelene, rimstavas, sili,
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skapari, slisepi, tārgupji (ar a), vanagi, viesenes (izr. ar ie);

augullena.

ezeri: augulienas ez., prēdelenes ez., sila ez., sudal-Ģzņrs. —

kalni: briiveļa k., jāņa k., magazīnas k., ruožu k. — pļa-

vas: „vaiva", „sūzars", „nakrims".

Litenes pag.; iedzīv. — litenieši2
.

K. un E.

āizpurieši, āizupieši, akmeņrūcis, āncuļi, āurava, augstkalni,

ābuoliņi, baluoži, bazārs, bļuodnlekl, briēžumuiža, bubinkas,

cemepl, cepli, dūmaņl, dreimaņi, dzilņi, ezermala, florida (izr.:

pluorija), gūršnieki, grīva, groši, grunduli, grūzīši, guldupieši,
irbenieki, januži, jaunzemji, kagaiņi, klānagali X., klaviņi,

kordune, kristapnieki, kriioņi, kūšuolas, kūokari (izr. ar uo),

kilupji, lapsas, lašupji, lazdukalni, lejaskalni, lešķi, lūdzi, lugaži,

lugažpurvs, medņi, mežgals, mucenieki, mugurupe, pededznieki,

pelēdnes, pņrkuoni, priednieki, putrani, puodnieki, rieksti, sakārņi,

sa/dukšņi, salenieki, silagals, silava, silenieki, sitenieki, skuje-
nieki, smiioņi (izr.: smū-), speģi, sprukuli, spruodziņi (izr.: sprū-),
stdubernieki, upleji, ūdpi, iisiņi, uošmale, uozuoliņi, uozuolnieki,

veģi, vilkumuiža, vucenupe, zakapluoks, zūģernieki; litene (jeb

litiena).

Lizuma pag.; iedzīv. — lizumnieši'1
.

E.

apškalņi, batkas (izr.: bo-), bekepi, darijumi, dāuguļi,

degumi, elstes, gāujmalieši, gārškalns, grimnauži (viensk.: g-dis),

grūsti, giīžīlas, ģeisti, isggi, ievūni, jaunzemji, jaunzemnieki,

jērīcas, kalniņi, kālvīši, kamieši (viensk.: k-tis), kolāņģi, kubul-

nieki, kurpnieki, ķīveskalns, lācumqri, lielpēteri, melderi, mģlnals-

mežs, mežmalleši, pieti, plukšl, plukšnuoras, purvieši, pudljumi,
rubenes, ruobežkalns, saltupji, sālījumi, siltie, stapūni (izr.: stop-),
taures, udrupji, vākši, vņlņna, vņlņnmulža, vēvepi, viņķeles, zēi-

murtl, zifgubirzs; llzums.

augstais kalns.

lugažu 3
pag. E

Lugažu mācīt, ļaudis: kranci, lapaini, tivikl.

lugazieši: atiešas („a-ši?), antiņi, ārnikas, balkas, bāņki,

bābelnleks („bābern."), bierņl, bundi, buozes, cuorzem-
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nieks, dibini, dumpji, grauzās, gulbji, gurīši (viensk.: g-tis),

kalažas, kalnmeldepl, kaņepes, katlāpji, kārkli, kuociņi, keipji,

kini, ķīši, ķuķi, ķulļi, lapskalns, litakas, liēlkajas, liēpmuiža,

luņķi, lūķernieks, māizņni, mākoni, maldavnieki, mežuli, mikšas,

muncis, nagliņas, nīģi, pņnti,pilēnietis, pukši, purgaili, „rāmnieki",
risali (r-as), ruriģi, rudņi, salaszvirgzdi, salānietis, saulietis,

sņdaskalnl, silmūrnieks, slāunes, „smēķi", smilgas, sniķeris,

stagāti, „tači", tilgaļi, vecrāmls, vekši, „vē(ve)rzemnieks",

vīn(d)edzes, vaīdikas („valdegas"), zīle, žagari, žufbiņi (ž-bes);

lugaži.

bufdzēnieši: „aniņi", ausekli, āustriņi, ģē(r)ki, jaunzemes,

liēpkalni, „lubāni" (nav vairs), lukstiņi, putras, „silzemnieki",

stalduoti, šķifstnieks, utkas, vanagi, vēži; bufga.

Lugažu ciemati: „aizjaujieši", „sērgalieši", lielmežnieki, kaln

ciemieši, „vecsmirdi", čūpdrēni.

liel-lugažu pag.; iedzīv. — liet-lugaziešr. E

āizpures, abulas, „ābuoliņi", dūdas, „kamačas", kapsandas,

„kurmītis", keīzars, „ķelles", „ķellītes", kimburs, kikis, lāukis,

lāči, „lieljāņi", marģi, meģeri, puņģi, „remelgas", „reniņi", rukčlis

(„Rutkell"), „taukvērši", „tiši", antiņi, uspilis, „varikas", vārnas,

„vēžakruogs", „vīņaudi".

„tiecen-mežs".

mdlupes- pag. E.

mālupieši: aluodzene (izr.: olū-), apšusala, bāltinava, bāta-

rava, birzgals, „blūmreiņi", brenci, briedenieki, celmenieki, ciršņi,

duobju sils, gūršnieki, griķukalns (izr.: driķukols), grivinieki,

„grīvukalns", igrive, jaiĶnJzemjt, jurenski, kaktiņi, kaķi, katriņ-

burga, kļavusala, kramufi (izr.: krom-), kūrs(v)lešl (izr.: kuorsvīši),

ķikši, kuderi, tazdiņi, lielie-gabali, liepiul, liepukalns, luņķi,

„mejnupe", mērnieki, miški, plintauka, plevna, proņkas, pur(v)-

male, salinieki, saiņi, „sita", „skaistais-sils", sopikalns („sofi"-),

splcene, stričkas, svilts, tārvas, terešķi, „upmaļi", ūbuļi, uozuol-

nieki, žerveli; mālupe (izr.: mūolupe).

tļrmanieši (ārmenīši): brūnas, kraūkļi, krēsliņi, kūopmaņi,

lejasnieki, naglas, pānkulene, pūriņi (izr.: pour-), red~

nieki, rutki, sebežnieki, smiki, svarīte, sviestiņi, škeleci (ar c)
t

škiņki, škiņkugārša; Ormaņi (ārmaņi).
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mēpa pag.; iedzīv. — mērēniešP. E.

palsmaņa mācīt, ļaudis: brieži, mālupe, spali, stap(a)riņi,

stiFnas, vecupe, zeltiņi.

alkšņupji, blfzult, bisenieki, ceplakalns, džindžas, ieži, jufģi,

kaķis, kalējiņi, karnītes, lata (~Charlottenberg"), tazdiņi (senāk:

lāči), maz-mēris, mēimuri, mikuļi, muižnieki, pavāri, jaun-pulkši
(senāk: pērēji), raibi, vetiņi, vlj(a)spūķts; mēris.

purvi: tīra p., ķepas p., rubļa p. — kalni: rubļa k., tetera

k., „sviltes" k., „radzeņu" k., pīlītes k., dālderu kalni, „sukavas"

k., „vasu" k., „plīķenes" k., „kukuržņa" k., „ivačain(a)" k., „lcen-

kalns". — pļavas: „cincene", „gromaltene", „apučka". — mežs:

„ķūdur(u) v sils. — lauks: „damakša".

palsmaņa pag.; iedzīv. — palsmanlesr. A.

„Aizkalni", āizpuri, ālkšņavadzls (kaši), ālkšņupji, augst-

kalni (~jaun-kalv.'-), „bēraiņi", bērziņi (krieviņi), bqrzkalns (bēr-

zijas), bļrzuole („linde"), Hfzuļi, brūži, budži, caunes, celmiņi,

cepli, cepļukalns, cīruli, dafvenieki, „drīzuļi", dzeņi, ezerciems

(„vec-zilaks"), gailupis (galupe), gruošli, ices, jaūnītes, jaunzemji,

„jēpi", kades, kalējiņi, kalniņi, kalnzemnieki, kameni, kamuol-

kalns, kļavalsl, kļavlņl, kraukli, krūmiņi, kūļkl, ķeihpes, ķičģeļ-
kalns, lamstepi, lankas-kalns, lazdlņl, lazdupji, lindes, livonlja

(mazpūķi), llēduliešl (~liedolīši"), llēlmežl, llēpkalnl, lūzņas, ma-

ciņi (mačāni), mazkaļņl (vāverīte), mālejas, „meimurkalns", mūr-

lejas, olderi, palejas (aškāji), pinnītes, pūrgaiļi, pūrzemnieki,

pūķi, puodnieki, rublauskas, („rublovskij), rudbārži, saliņas,

„sauja", „sebravilciņš", silzemnleki, siļl, skābie, slāņķi, sliepji,

spallņi, stefģi, Strazdiņi, stražas, tildepl, ūdrupjl, „uozuoliņi",

vaguļl, vaīgumi (jaūn-lindes), varlņl, vaskenieki, vederes, vēr-

zemnieki, vičteiņl, vilciņš, zaķītis, zllūkši; paīsmanis.
aūgstkalnlekl, briēžkalns, daūgul'i, krlevzemniekl, lamstepi,

silgafi („silgalv."), siet(a)liņi, spilvas, staldes, tūles, veīsenbrūna,

žagatas; vizla.

kalni: kamuol-k., kangar-k., „kaukur"-k., lankas k., sebra k.,

šķērsijas k., „benķenes" k. — pļavas: abriņas pļ., aškāja, bāģenes,
biīlenes p., bresliņa p., „čunčurenes", galeņģa p.,juncenes, „mai-

tenes", pantaka p., rakša p., „svilces" p., vējenes p., „billeņu c<

purvs. — mežs: stubēres m.



82

Pedeles pag.; iedzīv. — pedellešP. E.

baluodiņi, bērzumuiža, circenis, ~dumji", ezi, jaunā-muiža,

jaunzeme, kazis, krieviņi, kurelis, leīmanis, māras, meīši, mež-

ciems, mežulis, mežuriņi, muižnieki, punģis, raģi, rudpenes,

salmiņš, ~šiliņi", „siļķe" (nav vairs), slīpē, smertes, sprudģis,

stīpnieks, urbulņnl (pagasta daļa), vēris, vilkups, vībufas, žggurs;

pedele.

Plāņu pag.; iedzīv. — plāneniešvK E.

āncītis, bābņns, bigatiņš, brekells, čafnas-kruogs, dambītis,

elvancis (1805. g.: „Owerland"), gūlbītls, kanāzls, knape, knieris,

ķīsis, lapiņš, lācis, luķis, luocenieks, maisiņš, maskats, mežulis,

mūrnieks, pagastiņš, pāutlņš, plēts, rņnka, rukis, safkanis, siksnis,

silgailis, skujiņa, slācis, staklītis, uozuollņš, zviedrls; plāni.

rāuzas pag.; iedzīv. — rāuzēnlešr. Š.

ālkšņi, āzīšl, brasli, caūnes, dlšlgrl, dzņgūzes, ezīši, galiņi,

gaiļupji, griētupji, gubeņi, „jaunzeme", kal(n)zemniekl, kļavaisi,

kumelupes, ķikuti, mālljas („mālejas"), mūslņ'-caūnes, pldrlkkalns,

pūriņi, purzemnieki, renceles, „silaji", stabukalns, traškas,

vāveres, vējiņi, zilie, žeīkas; rāuza.

jaun-ruozes pag.; iedzīv. — jaun-ruozieši'. E.

andrīši, apsītes, avuotiņi, brūvēji, cikuži, ciemeži (izr.:

cimaži), dāuškani, dedzini, dzeniši, enlkas, purva-gusta, jānkas,

jaunzemji, jākiņi, jūrģi, kalakauri, lauri, llelanši, lūodl, maziņi,

mazuļi, melnezeri, metumi, mucenieki, pāuļi, peļļl, peņi,

pudisti, pūrvītl, pūostažas, rāceņi, rumpas, salas, saliņas, sili,

šiliņi, skripjl, somsi, stradi, šteinari, vārtusqta, vešķl, vēvepi,

vītumi, „zvirgzdukalns"; jaun-ruoze.

sinuoles pag.; iedzīv. — sinuolieši-. Š.

sinuolieši: apšumežs, ābuolkalns, ādmiņi, aūgstāri, brūvēji,

brici, celmi, ceplakalns, ceriņi, ceskamāja (ē), dāmbjakalns, dūņu-

purvl, dzeņakakts, eglupis, grimnaūži, gāujas-jenlcl, klavūjl, krāces,

krāceskalns, kūpini, kēņģi, lazdukalns, lācupji, lināji, lipani,

liepumežs, mačakakts, matīssils, mālāpšala, meņģelis, ogarčoks,

pietiņi, priežukalns, pūolukalns, rāvupe (rāupe), reiņakakts,
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ridūži, rugāji, ruobežnieki, rūožukalns, silenieki, smilgāji, staidi,

strebeles, šņallespurvs, teterkakts, ulserenes, vilini, zāķenes,

zvejnieki; sinuole.

malēnieši: aūgstkalniņl, baranl, bņbrupji, bērziņi, birzuļi,

celmi, dziļaisgrūvis, ezerkalnl (c), grodas, ģelstakalns, ģindi,

jaunzemji, jenici, klaviņi, kūpiņi, kudžas, kieģefceplls, lapkaši,

latvasas, liepkāji, pakules, palāta, priednieki, rudznieki, sālupji,

silāgais, silupji, silupīte, smuoni, staidi, tūočl, upītes, zejļenes;

mālu muiža.

ezeri: ruonieka, ādmiņa jeb ādmaņa, grimnaūža, mustera,

dūkstiņa, kliņča, lācezers, linezers. — kalni: aūgstāra kalns un

dzirzuma kains.
— meži: dievaruoza, vilkusils.

smiltenes pag.; iedzīv. — smiltentešl3
.

Š.

smiltenes mācītāja [audis: brūkšls, kaīcls, mllniņš, piftnīte,

sprenis, sprudsts, žāpurs.
smiltenes pagasts: āizpurfvjs, ālzruoze, ālksnls, antuži,

apse, augšdzirnavas, ābuliņš, āzis, „babiņ[š]", birzulls, blss, brutulis,

brukša, buliņš, cimdiņš, ciekufzis, cukgalva, čakste, dāmls, drauds,

duorede, dzelti, dzlFkalls, egle, ekīte, qmurs, gailītis, grāvis, greste,

gruotūzis, gāzis, ģuFģgns, incis, lēkars, lēvūns, jaūnzemis, jāņa

muiža, jeberis, jēncerls, kaģls, kaīberls, kaīnaizls, kalva, kalītls,

kalniņš, kapukalns, kapuslls, kapavīrs, kankars, kaūpis, kazulls,

kažaucis, krljupis, krustakmins, kubllņš, kurmis, kurpnieks, kūlēns,

kaūzerls, kāka, kenģis, kigulis, ķleģeļnleks, lapiņa, lapsiņa, lāča-

kafns, lepīka, lībietis, licis, līdaciņa, līdaka, liepiņa, lubikis,

lūdzis, lukis, luris, lusa, luoze (~1086"), ļula, maculis, malacka,

mālava („māluve"), mārtiņš, māurags, mednis, mņībārdis, menska

(mencka), meža-muīža, mežlels, mežulis, mežuole, migla, mlzls,

mīks, miesiņa, murza, naūžqns, nīgale (nīgalieši), ņūņa, palāta,

pallepis, pavārs, peka, pelnancis, piltlņš, pipulis, plānis, prauls,

puja, pulciņa, pulkšis, pumpurs, purkalītis, pūce, puddnieks, pūoris,

rags, ragžis, raūša (r-ši), rāuznleks, reīnis, rinģls, rūngns, saū-

leskafns, sāutiņš, silenieks, sieris (~sijēri"), sieks, slazdu-

vēris, slīpls, sniķeris, spalis, sprenītis, steģis, sūcis, šķesteris,

šķipele, tūlĢns, tlltaleja, tīle, tīrumlņš, treīde, upīte, uzbāzis,

ūdrs, uošamāja, vārniņa, velde, venezls, vējiņš, vgska, vimba,

'vinda, vīksna, vīķele, vīlens, vielis, zadiņš, zads, zalkalns,
6*
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zariņš, zafvālis, zaūska, zekls, zelgauska, zeīlīte, zemlite(„zemlīdi s"),

ziīva, zīle, zvāgars, zvejnieks, zvirgzds, žube; smiltene.

cērtenieši: bēmberis, dreīmanis, kaībaka (mājas saimnieks:

Pal(m)bachs), lauks, lembls, patakainis, „puni", rāuza, saltupis,

sgnall; cčrtene.

ikšetieši: celms, garauziņa, ķipis, letmanis, mitins, plānais,

puntule, rudzītls, sliņķis, vadzis; ikšele.

ezeri: kllevls, sācis, rudzītls. —kalni: silavu k., „mīkkalns",

klieva k. — pļavas: „remulis", dūcis, nārvells, šņūcene, „apiniete",

cinene, sūrtene, darījumi, makstene, „ievaniete'-, laiksnis, rauzas p.,

„plušu" purvs.

stūmerienes pag.; iedzīv. — stāmerieši-. E.

antani, āpšalas, baluoži, bērzemnlekl, bērziņi, hlrņl (izr.: bierņi),

birznlekl, cīruļi, druvenieki, dzelzavieši, dzērves, gāršnieki,

irbju-muiža, jaunzemji, jikteri („Gūckter"), juoškas (izr.: jūškas),

kapenlešl, kauguri, kļaviņi, kranci, kraukļi, kempji, lazdukatns,

lācu-muiža, lēpji, līdumi, lielgabali, liepumūja, lubānieši, medņi,

mežagalļi, mežamelšl (izr.: mežamaiši), meženlekl, mlķes (jeb

„sila-miķītes"), namsadi, pededznieki, puogas, rijiņassils, Silajāņi,

skuolas, smuoņi, stant(e)s-mulža, staras (izr.: storas), stamerl,

stradi, sturastas, sūneklis, uozuolt, valmierieši, vaņkas, vārguli,

vidupjl, vidzeme, vilkumuiža, zaķīši, Zaķumuiža; stāmeriene

(izr.: s.tūomerene).

tirzās pag.; iedzīv. — tirzmalieši2. E

tirzās mācīt, ļaudis: jāņukatns, ružl (viensk.: r-zis), siļi, stigas,

tirzās mācīt, muiža.

āži, bēči, brānti, bruveļl, ceplis, dakari, dāudziņi, dāuškāni,

dārtiņa, dravnieki, dzērbeņl, grauzi, griķi, gruote, ģevji, ģevjāņi,

indrāni, kālvīšl, kārģl, kāudzeskalns, kļāvi, krāces, krustiņi,

kempji, kāpuri, kldas, kuoderi, lapiņi, leškūti, liepas, mazkalnlņš,

mālu(p)kalns, muoru-muiža, pālsukalns (jeb vāldiņi), radzupji

(izr.: rodzupi), rij(a)skalnl (izr. arī: rieskalni), rudņi, silieši,

skūoškl (viensk. s-stis), strāupiņi, subri, sulubqrzi, svlki, škilbji,

tiles, ureikste, učgupurvs, uozuoltņš, vindedzes („vīndedzes"),

zvejnieki; tirzā.

kalni: rata k., avuota k., vilku k., vasu k., mantas k.,

dindu k. — pļavas: dzadzula, lēdzeksne, pakņlca, zvanaleja,
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cūkupe, vēršupe, spaldītis. — meži un krūmi: blususils, karūž-

birzs, mālijas, nūves-priedes, kazusils, buliņi, sviltas. — purvi:

avju p., tūkstu p.

trikdtas 3
pag. E.

celmiņš, dqdumietls, drāulis (jeb draūlis), grundīss, guoģļns,

klētnieks, lai(d)nis, mārt(l)ni>ns, trlkātas mācīt, muiža.

tnkātieši: akls, auga, aūgstruozis, baraūska, bāllņš, bāze,

bersis, bērziņš, bikernieks, brūvelis, dadzis, daibe, dzērve, ehne,

gaustrums, Indulis, jaunais-kruogs, kalniņš, kausiņš, kazrunģls, Me-

sa, knipis, kreilis, kiikurs, kigulis, leīmanls, mustls, naudīte, pldulls,

plukis, priedīte, rubenis, runģls, salānietis, sēnis, ratnieks, sil-

upīte, sleberls, stālduots, stārka, stilbis, strāka, šketra, tārpiņš,

vadzis, veģēris, vtcēpis, viņauds, zenka, zvejnieks; trlkātas pils.

lubenieši: abulskuola, aītīte, antulis, auša, buksls, duka,

ifbite, kaģis, kampiņa, kaūpis, kūkurs, ķikuts, lībietis, ludža,

mezīte, mūrnieks, niša, slāzis, ūdriņš, vēžnleks; lubu muiža.

dutkēnieši; baltulis, brutulls, bumburs, dāmis, jaūndzemis,

jenis, kaņepe, kūlacis, ķevētis, luodziņš, purbeka, sūbris,

zalte; dutka.

tiēpelieši: atpilis, āzis, bākšis, briedis, kaķītis, klidzis, kīka,

lācītis, lēlīte, ÜbiHs, māllņš, mālukruogs, sllzemnleks, smeīlls,

steps, strupis (jeb ķenģis), tudmiņš, uozuols, viškis; tiēpele.

ttpškalnieši: barīss, bidzis, daīzis, dirnaspurvs, ība, kalācls,

ķepīte, ķērpis, ķipluoks (jeb ķāka), lidaka, lle(l)manls,

lielupis, muižnieks, pūka, ratnieks, rudiņš, spēlnieks, timba(iznīc),

upīte, zebiņš, zīlīte; llpšukalns.

vālenieši: bikls, eīduka, gruote, klapcls, teksts, lielmanis,

melkis, naūdietis, rēža, subrlckas, svika, vālģupls, žlvka; vņc-vāle.

udliniešl: baiža, bgrzakruogs, čurma, gailītis, kaķis, lunķls,

muižnieks, purbeka, rāmnieks, škqrukalns, vņcmāja (jeb vejns),

vilciņš, zeīris; uoliņa.

Ģzeji: ķīša sprinģa palkainis, atpila e_., stulba e_.,

sikšņa c.. — kalni: sidraba k., lazdu k., cīruļa k., jēņa k., rīzlņ-

k., dlfnas k., rūķu k., tāutu k., pēžas k. — purvi: taures p.,

sūneklis, valgums, stakla p., lūžņa p., pe_ntara p. — pļavas:

viltums, „lauznene", Jidenes".
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udmuļu pag.; iedzīv. — uomuliešl3. E.

„aca", augstkalns, bērziņi, celmiņi, dindiņi, duonupe („duom-

upe"), eglīte, grmēnl, kalēji, kļaviņi, kurģis, „kūlējs", kuoprētii,

laugasti, llepiņi, mežaprlcis, miciņi, „nabiņa", „pastkalns", «pi-

pari", „purbe" („peerbi"), purgailis, rušķi, salas, sili, „stabiņi",

„stāle", stinte, striķis, uīstts (daudzsk.: ulšķi), unguri, uozuoliņi,

„vērt-muiža", viķis, zaķītis; udmuļi.

valkas pag.; iedzīv. — vālcēnleši3. E.

baīdiņi, bņkas, brandiņi, bucuļl, cīruļi, čakši, „dambe",

dundurs, dūči, duore („dore"), jaūnzeme, „kaice", kalcl, kalēji,

ķelle, ķīvīte, lathbas, lāča-mulža, ledlņl, lipsls, „liepiņi", „nekars",

paūkas, pidrlka-muiža, „pīna", „pīriņi", plaiičl („planši"), resuļi,

rušas, sēņu-muiža, „slavens", stuoki, svīķeri, svīle („swille"j,

tudmēni, uozuoliņi, uozuolmulža, zefvlņl, zīderl, zīle.

jaun-vāles 3
pag. E.

jaun-vālēniešl: bufksis, dāudzietis, lauzis, meī(n)galva, mež-

ciems, nuorvēlis, rengāfrjts, savēlis, sprinģis, svīkis, zeīrītis;

jaun-vāle.

cempēnieši: bāģls, birulis, buoka, incis, ķerve, lankaizis,

lepeķls, silis, vagalls; cņmpmuiža.

jaun-brņhgullešl: bekurs, „brūvelis", būbis, cēlpls, ciēkurzis.

egle, guoģgns, kaķasala, kaūcis, kaza, kencis, kenģls, leītītls,

luožas, maīle, mūrnieks, platkājas, „pulka", rudlņš, siecenieks,

staūzis, zābaks, zāģerls, zūosnleks, židava; jaun-brņnguli.

purvs: rūsas purvs.

vijclema pag.; iedzīv. — vljclemieši 3
.

A.

aliešl, „annis", aūgstruozis, aūrītes, bajēriņi („bajariņi"),

bācl, bāģini, bārdiņas, bebriņi, bitari („bitter"), „bundas", bun-

diņi, būdas, celīšl („celit"), celmiņi, dibens, dreīmaņi, dravenieki,

„dutkiņa", dzčrbji, gailīši, gutuliņi, īcēni („īciema" skuola), iēlīcas,

jaūnūs-mājas, jaūnzemji, jtļrcēni, kairi, kalējlņl, kalniņi, kanka-

rīšl, kannīte, kaūkīši, kāsīši, knīpas, „kokši", kūndzlņl, kūkuriņi.

lakstiņi, lācupji, lezdiņl, lēpeles, līdakas, māliņi, mežmuiža,

miglīši („miglit"), muncts, nīģls, paēžas („pēže"), paūkulītis,

penģl, plītiņi, punkales, punģl, priēdītes, rudzītls, skripsti,
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stampji, stampvēveri, siībpi, tacītis, tāurnieki, triiopiņi, udzuols,

vārtnieki, veģepi, vēžnieki, vinnņni („vinnēm"), vīkavas, zaims,

zariņi, zāģerītis, zālītes, žūpi; Vijciems.
kalns: celīša kalns.

zeltiņa pag.; iedzīv. — zēltinieši-. K.

āizpuri, āizpurieši, apsītes, baltie, cekuli, čablis, čakstenes,

čašļi, grabažas, grēveles, jaunzemji, juoškas (izr.: jū-), krapas

(izr.: kropas), krustakalns, kundrati, ķipluoks, lāimiņi, tuši, mal-

tavnieki, mālveši, medņi, pāvuli, rēvelītes, rukeļi, ruožukalns,

skapari, spriņģi, uozuoli, vaguriņš (izr.: vog-), vilki, viduti (izr.:

veid-), ziemeli; zeltiņš.

ziemepa (izr. zimara) pag.; iedzīv. — ziemerieši-. E.

augstciems, ādiņi, baluoži, bārdas, bgrtuži (izr.: bārtuži),

elisi, idzinieki, ignaši, jaunzemji, kāivandas, kampji, krieviņi,

lejasmūjas, prinduli, ružani, silinieki, skrebulnieki (izr.: skra-),

skripiņi, skūltas („skultes"), skiiolmeistari, stāmepi (izr.: stūomari),

uozuolkalns, vagal'i, zāņi; ziemeris (izr.: zimars).

griģuļi, isaki („īsaki"), pāuliņi, vūrdava, šļukums, anaraudas,

apšukalns, ādiņas, kāuli, bērziņi, daktinieki, garuoži, ģēiķi (izr.:

ģaiķi), jūņakalns, jukumi (izr.: jakumi), kaktiņi, kalniņi, kārkli,

ķauķi, leišakalni (izr.: laiša kolli), Uepkāji, mucinieki, puoiīši,

ratinieki, saltupji, semeikas (izr.: semaikas), svārupji, tāleši

(izr.: tuolaši), tiltakalns, upmalieši, uozuolkalns, vārnukalni,

„vistaskalns", voikas; māriņkalns.

Zvārtavas pag.; iedzīv. — zvārtavieši-. E.

akmeņciems, „anskas", augstežas („augstaži"), bāudži, bērzi,

biržkalns, bierņi, brēķi, buli, cunci, cukušķi, dzeņi, grāvis, grun-

duļi, gruomalti (jeb „maksiņi"), gruotes, iģeles, ieviņkalns, jaunā-

muiža, jaū(n)zumi, kučkalni, kuoci (ar c), lauri, „laurici", lācīši,

lēimanis, lejzemnieks, lībieši; luturmuiža, mati, meļi

(„meļļi"), mieniķi, pālši (viensk.: p-sis), puskas, puodnieki, rēzes,

rudzīši, rūgumi, sikanci, sili, „skaistais-kalns", skuķi, smidzi,

stepji, suozerkalns, šuodi (senāk:„„rudu),i v), taraškas, tņraudi, tiņņi,

vasi, vasukalns, vēverkalns, vilkzemnieks, viļņi, zvakūži; Zvārtava.

purvs: lesiņu p.
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Valmieras apriņķis.

aīnažu pag.; iedzīv. — aīnažnieki-. K.

abads, aka, akmeņteiči, allikivi, andersuons, „baluodis", bārda-

va, biskaps, blusa (jeb stūmerls), brants, brležlauzne, celmi, dreīers,

„dreimači", dzirnumāja (senāk: „sapati"), eībokl, ezerkalns, ežmalis,

flnkenbergs, gāze, „ikala", „indi", irnuma, kaktiņi, kanīšl, kar-

būdes, kņra, kickiņi, klvlmurds, klaviņi, kliņke, krūmiņi, kufpnieks.

kūziki, „laipari", lance, lapmežs, laūpa, lepīks, linurga, „līvas", liepi-

ņa, torga (senāk: „zvirbulis"), mailīte, mņlnkalns, mejnupe, motus,

oļķi, orava, pakaļrava, paļl („palla"),
7

pelma, pņfna,

pgcs, pitans, porga (jeb pofka), piēttņir~pīpīāuznis, prince, pun-

duri, purgailis, pūriņi, purmalis, putnukalns, rabakuks („raba"),

„rarhani", raūdzeps, rņtseps, rqcs, runga, runglauzne („ronga
murd"), saliņa, sarupe, sela, sllakalnlņi, spindzele (jeb „alksne"),

stafpmežl, stepans, stobe,ni, sulcs, „surči", tamisti, tālumi, teteris,

teiclte, tīti (jeb „mežgals"), unte, upmala, ufgaji, ūla, uozuols,

vasteice, vecvieta, vīgands, vīsteice, vituollņš, zaklaūznls, zariņi;
aīnažl („ainiži").

arakstu pag.; iedzīv. — arakstleši. Š.

anksls, ābele, bedre, bgrzs, bruka, dārznieks, dūcis, ence (jeb

„encis"), kofve (jeb „korvis"), ku/kins, ķenģītts, labrencls, laps-

kalns, luca, lukis, ote, pqrkuons, puīga, purgalls (senāk: „purpa-

kaja"), rapa, rega, solteris, uFga, vagalts, vanags, vēveris, vlkis,

viķkalns, vllaste, zilas („zilis"), žagata; arakstl.

vec-ates pag.; iedzīv. — vec-atēnleši3
.

E.

andrlns, āuzlņi, breīkšls, briedis, dreīmanis, dūmls, dudžgns,

gāgaris, jaunzemnieks, kākulls, kārklis, kleinis, krenis, ķlllls,

kupls, llēlpēterls, mārkunda, mellūzts. mūrnieks, pinis, pārgūla,

purmalis, pūrēns, raūsis, rebele, rimeika, sapata, saūlīte, sāutsns,

simis, stagarls, Strazdiņš, strņnga, stufmls, tūtmPlls, vente, vētra,

vēveris, žērbele; vĢc-ate.

ezers: kirum-zztxs. — kalni: sņdus, vēja k.

aūgstruozes pag.; iedzīv. — aūgstruozieši 2. E.

aizpurnieks, alksnis, ābelīte, ba/uodis, bībls, briedis, buldurs,

ciēsnieks, čuža, dambītis, drukis, dunduri, eglīte, guobiņa, kraūklis,
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ķeīzerls, ķehcis, ķilka, laū(va) skalus, lācis, pulka, ragainis, rudpas

(~Straupes kalēji"), sili, stirna, tabars, versme, zaltene.

augstruoze, kriēviņš, llelkalns, šarlate, vņcmuiža, mežmuiža.

ezers: ttēlņzers. — kalni: pilskalns un krustkalns.

bāuņu pag.
2 E.

mātīšu mācītāja ļaudis: dīķeris, knipis, ķīsis, (š)kesterls.

baunēnleši: an'cltis, ažļns, berģls, celmis, dumpuris, dzelvnieks,

itika, iesalnlekl, jānītls, jeksls, kalnkruogs, kudclņš, ķekurls,

kin'ka, lākls, lejskruogs, „lībermanis", ļuca, mietnieki, priedīte,
rūsa, salfejnieks, sapatas, šiliņš, speīģis, stīpars, tītka, ūtka,

vienvīrs, zeīle; jukummuiža; baūņi.

mīlēnieši: antiņš, baidiņš, baldlesls, baluodiņš, beķeris, biedrus,

ceip(e)nleks, cūkgans, dreīmanis, drudna, dzelzkalns, Intus, jgkulis

(„jakul"), kapfejnieks, kaūllņš, kriķls, krudnītls, kigulis, ķīkulis,

labrencls, laūrls, ludde, marlnmuiža, mārkunda, miēļa, mūris,

mūsiņš, nudtūrs, paūkšģns, plepis, pumpis, putņka, rūsenls, stlbis,

strazds, terūna, vildus, vimba, zīle; līsmuiža; mīlītes muiža.

pučurdzieši; bimbēris, bībis, brethme, buce („budze"), buža,

buodnleks, dandariņš, dibins, gaītulis, gaškis (senāk: gastis),

griķis, jurāta, kajēga, kauliņš („kaulzemnieks"), k&rklls, ķīsis,

liēka, miķenītis, plkāts, pupuols, rīķ(e)nleks, skūpa, staīcele, ūdris,

vēver-vencele, zudben-v., virsis, vītiņš, zvīgurls; pučufga.

kalni: meitkalns un jĢkābkalns.

Braslavas pag.; iedzīv. —■ braslavieši 1. E.

bran'cls, bunde, dzērve, gaīda, jaūnzemnleks („jaunzemis"),

karīte, karina („kāran"), krudlls, kun'dzlņš, kufpnieks, klrums,

ķisulis, ķisuļmulža, ķuķis, melderītls, mejlanši, mežkunģēns, rencls,

saticis, skāpis, skulte, stēriņš, stuoka, venteris, vēzis, vintejs,

zaļauska, žurnāla; braslavas muiža.

iznīcinātas mājas: purv^ni.

buftnieku pag.: iedzīv. — buftniēcieši'-K Š.

vecais ourtnieku pagasts: āuziņa, bņka, bērziņš, bimberis,

buŠa, cālis, gailis, gārklāvs, grāusts („grauzde"), greījals

(„greiers"), grēvelis, ģlngns, idvlēt(i)s, igat(i)s, jgrcēns, kapteīne,
kaūkums, klātnanis, kņēda („kņāde"), llēlkājls, ludzēns, meīrņns,
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naūcis, naužens, negūrska, pakūlis, peīva, pencis, pelēda, pinte,

plīts, pudpuļi, radziņš, rūnis, saveļa, silzemnieks, skuvenis

(„skujenis"), smilšveveris, spruosts, stilbiņš, sutnika, sveīpele,

šķute, teteris, umpurts, uozuolkāsis, veģis, veīcis, veraža, zutis,

zvejnieks, zvīgur(i)s; burtnieku pils.

vecais mācītāja muižas pagasts: dambis, incis, kalniet(i)s,

kāriņš, knaģis, mieļa, puķe, vinngns.

vecais dūres pagasts: arums, čakstis, ku/la, peņa, stulte.

šudala, ulste, uddiņš, udzuols, vārpis, velļa, veveris, vilciņš,

zariņš; dūre.

■vecais ekina pagasts: bedrīte, efiniņš, ennīte, grāmatnieks,

kannenieks, kaūliņš, kājiņa, lepenis, limbīte, mauris,

mellacis, ruks, speķis, spricis, stieka, tempe, uosis, viīkis, zaķis,

zvārte; ēķins.

vecais rūtes pagasts: beīdus, cāļu-muiža (cālītis), jauris, kan-

cis, kumpis, kufmis, kūociņš, kuoškele, muižnieks, paberzis, prūsis,

raūka, runcis, seskupis, smuīka, vaslenģis jeb vasteliņš, vinna,

„zilāpis" (nav vairs); rūte.

vecais seķu pagasts: beīdus, brengulis, ģiblis, īgums, „kal-

niņš", krīts, lantus, lukstiņš, mekgns, punģis, rāmsa, ruba, sla-

vccqns, ud(r)misteris, vīkulis; seku muiža.

vecais briedēs pagasts: dambja kruogs, dubu(ī)ts, gāuļņns,

gūņa („gūņi"), jānītis, rčpenis, skuīte, uhgurs, vieslava, žuolis;

briedē („Wredenhof").

burtnieku vietu vārdi, kas nav minēti vecos pagastos:

nozudis, kaūgurs, lāčakalns, riekstiņš, ruOma, salaszemnieks,

varšava, zilāps.

kalni: „greba" k., bau-k., kāres k., līdas k. — purvi: „mel-

duga", luksts, briksnis, dūksnājs, dūcenes, „ceksnis". — mārki:

daņava, duncele, pancītis, duobeles. — pļavas: lekainis, vītau-

tene, brazgas, pīsums, pīlenes, staidzele, drānas, „auri", spilve,

līgava, cērpītis, irsītis, vaņģis, dirme, strazdene, silksnis, kal-

tētie, greznis, laipene, durba, tūkumi, talīte, druonas-sala, „vai-

duksne", „pilkatene", „poris", sīga, pagātne, „tīlika", lapene.

jaūn-buHnieku pagasts
3
.

Š.

balla, benķis, dambis, dandariņš, daviņš, dukurs, ergudts,

gāikis, gaūriņš, ģlnņns, jaūnzemnleks, kaūliņš, kreīlis, kūžņns,
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ķeizars, ķīsis, līkus, meīderītis, nāmcis, ņaūguots jeb ņaūbuods,

purmalis, rūsa, sālzemnieks, skundrikis, stende, tūmsis, upīte,

vākšņns, vitelis jeb vituols, zaķis, zāltiņš, zēmele, zilūzis; jaun-

burtnieki.

pagasta daļas: gaidēnieši, upēnieši, krievenieki, kuonēnieši,

lizdēnieši. — iznīcinātas mājas: celpis, dūmēlis, iņkņns, juk(u)lis,

klētnieks, krīpa, kuosītis, kenītis, pauzulis, pirtnieks, sietiņš,

smuika, veicis. — ļurpatas kalni; pimpene (bijis mežs).

daūguļu pag.; iedzīv. — daūgulieši 3
.

A.

ādminis, baūris, beīka, bukis („buka"), buots („botes"),

dzelzskalis, dzirklgns, gārša, kārlītis, kuītas, ķeīzars,

ķēniņš, madiešņns, mencis, namītņns, puodnieks, ruomis, sifļns,

smicis, sprincis („princisv), urbis, „vijaka", vīšņņns, viesuols

(„viesuļi"); daūguli.

sprestinieši: annas-muiža, baika, baltais-kruogs, bizla, dāuk-

šens, guorkalns, ībņns, jukāns, juokums, kaktiņš, kalniņš,

kauža, kraūtene, kurmis, kufpnieks, kuovūrnis, keviņš, la-

paini, mālkalns, mūrnieks, piculis, pūriņš, rūobiņš,

sīmanņns, smiltene, stūrītis, udlektiņš, vāičaks („vaicuks"), va-

nags, vafdzene; spreīstiņi (sprēstiņi).
kalni: plītiņa k., guluotnes k., „brauziņa" k., siguma k

„šņāgata" k.

Dikļu pag.; iedzīv. — diklēnieši3
.

Š

vecais dikļu pag.: abudzis, ābuols, bņka, bludmnieks, brēdi-

kis, bruodelis, buza, čabulis, drulēns, dupņns, Ģzņrmuīža,

grebis, grudtūzis, grūstiņš, juostiņš, kalniet(i)s, kaūgurs, klāncis,

kuosgns, kūlmačs, leīmanis, lejkalejs, mačkgns, mastgns, meīcē>ns,

mežmuīža, mucenieks, mūglgns mūrnieks, pavifga,

praūliņš, rākis, „ruopĢns", sālnieks, skadars jeb ka-

dars, skrīvelis, sīmnieks, spurīt(i)s, strudta, taūši, vintens,

vīļņns, vītnieks, zažsns; dikļi.

budenbruocieši: bruddel(i)s, kaūlis, krieviņš, ķelder(i)s,
ķenģis, ķeveīka, lāčkrudgs, lēnupe (ē) („Helenenhof"), melderis,

meīlkalejs, pienis, priēmiņš (prieniņš), pumpurs, rņzgalis, rijnieks,

skrastiņš, slikums, stārasts (-stiņš), sulgums, tilcgns, uzkurs,

vildfns, virkis, žagarīt(i)s; budenbruoka (jeb bumbruoka).
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senākais maz-brenguļu pagasts: „diktē~ns", garklāvs, greīzis,

jaūnzemfijs, krievens, lācis, prūsis, putnēns, saūlguozls („sal-

guozis"), udzuols; maz-brenguļi.

Duntes pag.; iedzīv. — duntieši2.

ādiņi, ārņi, bilcis, dreīmaņi, dzeguzes, gūršnleks, grabi, jaūn-
zemis, jufģzemnieks, judsti, (tīrum)kalēji, kanģls, kazaks (jeb

šķilteris), kofbiņl, kurnpani, laūči, lāči, mežmuīža, mēslis, mūrnieks,

punčaks, pņmpava, pidas, pulksteņi, pūces, rūpe, rudnis, sekls, stā-

rasts, stiebri, sudlas, sudstiņl, svelmjl, šabraki, vangas, mustkalni;

dunte.

kalns: vilka k.

ģepu pag.; iedzīv. — ģerieši2.

Š.

briedis, budnis, kaķis, kalniņš, koka, kraūjiņas,

kempls, lielaīs-krudgs, lldurs (līdars), muršl, mudricas, pfļkatas

(„pilkats"), pūriņš, pud(l)brencis, reīnuots (jeb „reinolds"), sil-

deāz\s,skudrītis, t<?vadģ/s, „tuīzis" jeb ~tuīža", umuļl, veveris; ģeri.

endzeliešl: auzlņa, balgalvls, baltā-muīža, cālītfijs, egle, gar-

jānls, jaūnzemis, jencis, kaība, klimpas („k-is"), krauklis, māl-

katns, mežiņš, oma, riema, run'cemi, „rūjmalis", silandžas, te_mĢ-

kas, ud/tņš, vagalls, valmls, vāvere, žūkurl; endzele.

udlertešl: anģts, baūrls, bendzls, briedis, brtežkalns, bušma-

nis, cāļakāja, cāzars, celms, eglīte, garjānls, grūdums,

gudancis, kajega („kaiag"), kandava, lakstīgala, līdava, lielli-

dums, lielkāja, liesums, luīka, meģītes, meždibņni, mikas, muč-

mulža, puga, pūriņš, ragainis, sala, „sečzemnieks", sņdkaū-

llņš, si/zemnieks, staklītes, stiīla, tīrumzemnieks, vņlnkalējs,
venelis, „vērbele", vilka-krudgs, udlepi.

paīpuzieši: ārgalls, bāļa, bllska (~bilskalns"), iīmetes, indar-

deli, kahgars, kufvicas, milava, muīžnlēks, paūskas, sala, spalis,

taškas, udzudliņš, zaķis, zēdava, „žamba" („žampiņa"); paīpusti

(paīpuži).

vecais dienvidus rujenes pagasts: biīlls, cūkauši, šķesteris.

ziemeļ- rujenes mācītajā muižas zeme: bildeļi, drabis (draba),

mūļa, punka, pudlis.

„kūkuru" mežs.
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idus pag.; iedzīv. — idvleši 2
.

E

āže,ns, biķis, brūnais, dambis, duksis, jūdzis, kabulis, kogul-

pētis, kuoclņš, ķaūsa, ķesele, ķīzluoks, lapsa, liķe,ns, ličpa, mahga,

mazulis, mednis, patmuiža, pilūts („Pillart"), puje.ns, pulka,

„purkakts", rellls, resgalis, skuja, stakle, stārasts, svinkls, švīcka,

talcls, tudmpēteris, uosis, vanags, mašeri-v., rudiņ-v,, zaķis,

„zandars", dreīmaņa-zņntņrs, gala-z., melkus-z., putna-z., pur-

mulža (jeb „pētermuiža"), versts (jeb „bālenmuiža"); idus.

iplku pag.; iedzīv. — ipiķleši
2
.

K.

arkls, auziņi, bezdelīgas, „bērzkalni", brindas, igaļi, kama/i,

krūzis (viensk.), kūtzemnlekl, laņģls, lūsēni, marguži, mišļi,

moīlitas, pefšl, ponte, rijas, ruoce (jeb ruocls), saunas, sapraži,

sūrančl, suti, tālīdumi, tellas, tiltiņi, uozuoliņi, velksls (viensk.),

vihgal'i, zilpauši (jeb zilpauti); avuotiņi, ar(a)slaūznis („ārs-

lauznis"), busmaņi, celmiņi, gaplidumi, mežmuīža; Ipiķi.

plāterieši jeb ķi?be~nieši
2\ (E.) auļi, bulduri, kampmanis,

kāsis (viensk.), krievlņl, „kuksis" („kukše"), loblņl, lakstiņi,

lūriņš, melderītls, purgailis, purklāvi, „rāci", rukuļi (jeb „ruķuļi"),
rūnas, su?mas, tīti („tūdo"); ķirb^ni; plāteri.

Katvaru pag.; iedzīv. — katvarleši2
.

E.

auni, balftjsapl, bgrzleitis, brūvelis, celms, čubls, draūžas,

dzelves, gaīļi, „gārša", īvanti („īvan"), jenavas (ar c), jurlņi,

koltuzls, leīškalni, meždlbens, pantiņš, paūps („paupis"), peža,

priede, sapiņl („Sophienhof"), skuja, skuollņt, smukas, steķens{ai c),

stirnas, strāns, upēns, uztup(l)s; jāņu muiža (jeb jāņkalna muiža);

katvarl.

tiegažnieki: brinķi, dlfblķl, duncis, jaūnū-māja, kaūgužl, ķenc-

berls, muīžkalns, paūpis, piķis, pilagkalns („pīļukalns"), sīpuols,

skatsterkalns, trisbārds, upmall, uosts, uozuols, vēverls, vlfķis;

tiēgaži.

ķsrpa, pāvuliņš, priūcis (jeb sprincis).

kalni: smelderkalns, „me.gras" k. — e_zejs: „pepītis". — pļavas:

vangas, llelpalte.
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kaūgnm pag.; iedzīv. — kaūgurleši 3
.

E.

adzalis, aleksanders, āncītis, āuška, batlis, bādiņš, bāla,

beīta, brlška, būņkis, danlela, dāudzietls, dipenls,drulis,eniņš, gaide,

grīslis, iemetējs, jaūdzums, jērne, kaņauda (jeb vaīdenls), kelsis,

kempe, kenģis, ķigalis, ķīsis, mlčkens, misa, mieturis, paūka,

pau/e'ns, pldriķis, plāksts, rāmnleks, rūgums, runls, ruoma, sal(a)s-

mīls, sapa, seglis, skāma, slunķls, spāriņš, Strazdiņš, svitka,

škesteris, uzbāze, vagalls, valmlerlņš, vanags, zeībuots; kaugurmul-

ža, jaunā muiža, līzbete, stante, tāuriņš.

iznīcināta māja: bebris. — viena daļa saimnieku saucas „pu-

rēnleši", otra — „gaūjēnlešl". — purvi: zažņns, riestapurvs, sviltus.

— meži: grindīss, zņmburs, kūoknese. — pļavas: ruoņu pļava,

lambaka, luksts, vecums.

kiidkū pag.; iedzīv. — kuocēniešl3. Š.

anulis, āzis, baiža, baīdietls, baltcņpurls, bauris, beīte,

beste, brahdelis, brendekis, brēmelis, brīnums, buhdze-

nieks, buFga, caunīte, cālis, danka, deīdars, dukulls, dZēr-

vitc jeb mazdzērve, gluma, gruopecis jeb grudpītis, gukls, ģgra,

inkis, jākuliņš, juods, jumam, kaija muiža jeb kār/a m., karītģns,

kreilis, kreklis, kūlis, kerksls, ķlkurs, lecis, leīmanls, mellums

jeb braiideļu kr., mežulis, mucenlāks, muša, naūcis, paipala,

paīstala, pelnīs, penģls, pīlāts, puolbrencis, puškars, putriņa,

pūce, rābuts, reģis, rlāvlņš, selietis, sietiņš, silupīte jeb silpite,

spricis, sprīža, straūpnieks, stukuža, svilpe, tarnīss, tilcēns,

tudmgns, upīte, vaitala, vanags, vaška, vājlņš, „vītelis", vītuols,

žvīgurs („zvīgurs"); kūokmulža.

dūķerlešl: ālzmežs, bekmanls, brendekis, cīlis, draņķis, dzārve,

dzlfnls, gaīča, galšāns, gaūra, gluma, ģerlņš, jāngns (jāņa muiža),
kaūža jeb kaūžgns, kājiņa, krāsnieks, krimuldgns, ķudniņš, mu-

rgus, panka, rēncis, rudbe(r)ģls, spruosts, stlnka, tlīcgns, tuoža,

vads, valmlerlņš, vaška, vlķls; dūķepi.
kalns: „kreiļu" k. — mežs: „spertuve". — pļavas: „klampu

luksts", „taurenes",

ķirbižu- pag. E

ķirbižnieki: andžiņi, ābuoltiņi, baluodis, bērziņi, bīsteri (ar c),

brīdags („Freitag"), brieži, cgrl, cūki („cūka"), dzenis, fabrika,
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gailīši, graudiņi, gulbīšl, Inciems, iēvalti, jaunietis, jaūnzemis,

kaitnieki, kālmaņi, „kārļa muiža", krastiņi, krauklīši, krūmiņi,

kruonīši, kurkuli, kiberi (ar c), „lāčakruogs", lepste, llēlurgi

(„lielurga"), llēpkalni, luoši („luoža"), mantlņl, matēs, melbārži,

melekl (ar -ek-), „oltus", pa(d)jeīgi, pasts, peltes, pinki („Fink"),

priežkalni, purini, purmali, ruobežnieki, ruozīšl, siīdzenis, šiliņi,

sīpuoii, staūģis, „tiltiņi" (iznīcin.), upīšl, uozuoliņi, vņczemnleks,

volde, zvirbuļi; kirbiži.

bluomieši: bērtuļi, bērzkalni, ciemiņi, dukuri, everti, īvaši,

jufki („jurka"), kalni, kraukļi, kivīši, lācīši, melek-tielkalni,

mežulis, paegļi, pakult, rijnieki, saūši, sīpuoll, skuolaskalns,

taure („taurs"), tērauds, tifžumi, uolnieki, uozuoli, vēvepi, zaķis

(~saķis"); bluome.

pļavas: vanga, darījums, lauzums.

ķlēgaļu pag.; iedzīv. — ķiegaliešP. E.

akmentiņš, andriņi, apiņi, āuniņi, āraškalns („āriškalns"),

babiņi, baldiešas, baītmuiža, bākšas, bņrzkalns, „bizenis", blukūzis,

blūndes („bļunda"), braška, brāķis, brinkis, buoka, caūrums,

dāukšelnieks, drāvas dzelve, dzņlzkalns, gaicgns,

gručte, jānka, jaūnā-muiža, jaūnkalns, jeīska, „kalniņš",

kufmls, lejzemnieks, maītlņl, makulis, mucenieks, naūdiešas,

pālņns pāpņnmulža, pēterītls, pirtnieks, prikulis,

puokulis (ar 1. vai kr. uo), ravelis, rāvas, rumbgns, sandars,

sarma, sigums, silaints, sprīža, suste („šuste"), šķņpa, tanīss,

tāriņl, „teterītis", uoģģns, vārnaskruogs, vārna, viršumuiža,

vīķvņns, zaķis, zaļa-muiža, zeltkaļus, zīcgns, zīlņns, zvirgzds,

zvīgursala; kiēgaļi.

kuonii2 pag. E.

ķuoniešl: apškalns, beīguotes („Behgot"), brākšas, celmi,

induļi, jeksis, juksls, kabuļl, kaktiņi, kalniņi, kliņģeri,
kolka, kipluoki, kuki („ķike"), kuzis, lāņjņki, lipeži (viensk.:

l-dls), lucas, tukši („Lukst"), majuori, maskava („muskau"),

muršas, paceplis („patsep"), paipuži, pņfmulža, rostes, sinepes,

silis, skrīvelkalns, smilškalns, stāpeles, teīmas, „tiltakruogs",

tīllkas, uīļas („skalduons"), unguriņi, valģi; kuonl („Konigshof").



96

dīkerieši: andžinas („anžins"), annasmuiža, bedrīši, bekas,

bukis, cifcis, čāmas, ežas, kalēji, krlkl, krišus, krustiņi, kudnis,

ļņpas, mejsis (jeb „mejša"), pliksis, reņģes, rucka, rudzas, sal-

dumi, skrīveris, skudras, supucls („supud"), topsis, turkls, vanagi,

vigaļi, vingas, žagatas; dīķermulža.
kalns: kazerkalns.

lādes pag.; iedzīv. lādieši2
.

Š.

OŠUS, auziņi („Helēnas" m.), baluoži, bērziņi, brālīgu/i,

bulļmuīža, dibeni, dimzes, duomepi, dzeņi, eglīši, eJdmaņi,

empagl (c), ērģl, gaiļi, grīšļi, jumpravmuīža, kalniņi,

krūmiņi, kventes, laūčl, lādes-kruogs, mežrlnnas, naūdaļl Snau-

duļi"), naūži, paldaža, prlēdītes, pukši, pumpji, pūriņi, puszem-

nieki, riebi, riiinas, sajaki, salzemnieks, safhsl, saūlītes, sīmiņi,

skrīvuļi, skujas, skujiņi (senāk: vācskruodelis), spruksti, starpas,

Strazdiņi, škērstiņi, šķūnīši, upmaļi, ufdziņi, uozuoliņi, vanag-

sala, van'kuļl („vaiņku]i"), vifgas, vīdiņl, zariņi, zālītes; lāde.

ezeri: dziļņzņrs, bruņkītis. — ciemi: „lībiešu" c, „kalnciems",

„gāršnieki", „viņgalieši".

Limbažu pag.; iedzīv. — limbažnieki2. E.

ampermanis Pav., apšleja, aūceris („aucan[s]"), aūris.

aūziņš S., baīgalvls, bekerls 8., bņrzupļijs Pav., blunis (jeb

„bluna") S., bluomkalns, bracls Pav., braucis (~brence"), bukis

(mācīt, zemn.), bundzeme („bunzem"), burtnieks (mācīt, zemn.),

burtnieks L., ceberis, cīrulis Pav., cūkausis L., „čanke", dīriķis

(mācīt, zemn.), droģis Pav., dzenis, enģupjijs, ņrlavs (senāk:

~kuilis"), ņzĢrgals („ezergail"), grms Pav., fridrlchsuons, grendzups

(~Grenzhof"), gribulis, ģedņrts, ģefkīšl S., igate Pav., imaka S.,

jaūnais-kruogs Pav., jaūnītis, jaūnzemis 8., ~jerķiši", kaīpags L.,

kalniņš Pav., kafna L., krūmiņš Pav., kuija-kruogs, kudškulis,
kaūkulis Pav., ķirbis, ķīlis (mācīt, zemn.), langacis S., lauka S.,

laūterbachs, laša, lemšukalns, mačķins, manta L., markss, mež-

gailis Pav., mežmuiža, mucnieks Pav., muīžnieks, „nemguji",

nogluzls, nudrkakts, paeglis, „paukas", pafķulis 8., pālī-

tis, pāvulis S., pņluods („pelads") S., penne L., pitcums.

preīja, pulka, purmalis, pūlis, renškins L., rente S., rņza,

rijnieks (mācīt, zemn.), rūna (jeb „rūnis"), rudzītls, saūlītis,
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„sārniņ[ij", sagrums, silainis, silkalns, sinšķins L., sīpuolkalns S.,

skudulis 8., slaūnis L., sleīka, spurģis, stekļukruogs, stīpnieks

(„stiepnieks") S., sudmacis S., sudtags Pav., svifkis S., šņābulis

(„Schnabel"), „talši", teterisS., „teiču" dzirnavas, upīteS., uraksis L.,

ufbans, udzuols (mācīt, z.), vanga Pav., vangmuiža S., vefners,

vlfbutne, vikūlis, vīzenavs, viēkažl; llmbažu mācītāja m., lim-

bažu pils.
Burti aiz inājvārdiem apzīmē piederību pie šādiem ciemiem:

B. «= bekerciems, L. = lielezerclems, S. = sārnišciems, Pav. =i pava-

sarciems. Bez tam: aūruciems, čankclems, dūņezerciems, pauku-

ciems, utaļciems, vīķulciems, vlēkažciems.

ezeri: lielezņrs, duņezers, cimelis, „bruņķis", „riebu"ez.

kalni: prlēžukalns, bērzukalns, apšukalns, mālkalns, tukšezer-

kalns, „naužu" k. — pļava: „vanga". - mežs: „virbutne".

liēpupes- pag. E.

meklēsi: andžmači, blsiņi, grāvji, jaunzemji, „jēne" (nav vairs),

kalnpulki, klūviņi, kušķi, kirras, ķīkleji, kulies, lapskalni, lem-

buži, mežtuomi, mūrnieki, pemmas, pilagl, parka („Ruhtenberg"),

prinkas, rāki, retņi, rimmas, rūjas, šiliņš, skruodeli,

spruoģi („Owerbeck"), stakļi, steplņi, stūki, unkas, uozuolnleki,

veltņi, zariņi; meķe („Pernigel").

„miziķ-purvs". — „urbes" mežs. — dauguļ-kakis (pļava).

luodes pag.; iedzīv. — luodleši. K.

bullis, celmiņi (senāk; tagad: skuola), jāņkalns, juraža,

klāvlņi, kolka, kona, keīlaste, ķefza, ķleznars, lammlka (jeb

„lambika"), lanģis, langltls, lleluste („liel-luste"), mauza, mela

(ar c), melķts, mtkmežs, miķelkalns, pņste, pģpa, purmaji, rauķupjl,
rausis, ruoza, sigūnīte („siganite"), tehcele, tlska, tonte, vanags;

luode.

mujenu' pag. (Imantas p.); iedzīv. — mujēnlešP. A.

andrlņi, „auška",„ārgaļi", ārnls, bitzgalis, clfhpsnl, cipulls,„d'\ī-
mes" (nav vairs), dravņka, druona, dūmelis, gaīžums, „ģerins",y'#ra,

kārkliņi, krumplņl, ķelpis, ķencis, ķikuts, „ķiltas", liēpa, mlčldas,

muorīte, peža, pureni, „pildedzis" (nav vairs), purmalis, pūza,

skūpa, slazds, sprugulis, suķi, „šķersts" (nav vairs), tilgalis, tulpis.
7
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zeltiņi, zīle, „valga-vacis" (nav vairs), (vitļuojltms), „vī-

tiņš"; mujenu muiža.

kalni: „staldarkalns", ~ķikkalniņš", zilais k. — purvi: ka-

ķenes", „planča" p., „melgrauste". — tīrumi: „dirme", „bisušu" t.,

„šķepas" t., „pukstene", ~tēce", „kurtene". — pļavas: „ķizandas",

„slīksnis", „bada luksts", „itriņi", „meldraju" pļ., „rāja", „viļķenes",

~blasas" pļ., „inkens". — ganības: „drikšenes", „kaķenes".

meži: „ķizandas", „gaiķene", darbakšņa" jeb „darvakšņa".

Mūrmuižas pag.; iedzīv. — mūrmuizieši li.

mūrmuizieši: antņns, baluodis, briedis, būta, gaīķņns, tinats.

nuodievs, paleja, pavārs, pūrmatulis, ragainis, sietiņš, sakurs,

sābris, zvārģis; mūrmuiža.

skāngalieši: ābelnieks, bņrzemnieks, bgrzukruogs, bufkšis,

irbīte, kalācis, kaūliņš, lagāts (1725: „Lagast"), lizīte, līva,

luddziņš, pūrmalis, ruozīte, silmatulis, sīka, uobuls, vilkakalns :

skāngaļi.

purvi: skalapurvs, vēršupurvs, „greižu" p. — meži: meltli-

dums, kvēpene, vqcums. — kalni: bābukalns, bambakalns, „cie-

mata" k., „deņu" k. — pļavas un lauki: „zaltene", ūpis, mālene.

„siska", stērbele, paltes, endzeļi, abriņa, sausene.

nabes pag.; iedzīv. — nabieši-. E.

alļi, „aizgals", bulliņi, „dūka", gappēteri, jaunzemji, judkas.

kaktiņi, kalniņi, kārusi, kliķi, kraūļl, kruoņi, kventes, ķllpji, luoja,

mūrstagi („mārstaki"), melderi, mņlkaķl, nuorlņi, pelnīs, pņn'ka.

peža, putniņi, putreīzas, ratnieki, reīkl („rēķis"), rūtas, sldrabauši.

siļķi, spirga, stantes, steģeri, stīpnieki, svilta („svila"), vilkmulža.

■Vīganti, zņduļi; nabe („naba").

pagasta daļas: ambelleši, aizgallešl, „raubužnieki", „salcie-

mieši". — ruoka-ka\r\s. — purvi: „limsis", vāļu p. — vīdiņ-ņ\ava,

„imak"-p.

naūkšņnu- pag. E.

naūkšenieši: aee, ale_ns, andre,ce_ns, aūgstkalns, aūris, ābelis,

~biģis", bolle, brantiņi, breīda, briedis, buodnleks, celmiņš, celms,

čunipis, dambis, dzenis, ennika („enniķis"), ņrmulža, „gul-

bene", gunis, idus (viensk.), interns, Intus (viensk.), Irma

(„irmis"), jeģeris (jeb ģēģerls), j<?rs, junga, jurģis (jeb ģurģis),
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kluģls, kulpls, kurģis, ķeglis, ķējze_ns, ķika („ķiķis"), ķikuts,

lambika, lapskalns, Jasmanis", lauvas kruogs, lāriņš, limba

(„limbis"), loza, luca, mārcems, mārkuža, mņstņrs, mirkts, „mīķis",

muslaka, mūļa, pakūlis, peītens, „pente", piksari, pīkas (jeb

~pīķus"), purgalis, puslanģls, pūriņš, raūsele, skuja, spuoris, staļi,

tautals (jeb tautala), tediņi, („tērceni"), tilgalis, tiltakruogs,

udzejis, umpuls, ūga, udzuols, vanags, vācis, vārdiņa (jeb „vārdija"),

vecelis, vējkruogs, vilcis, viksna, „zulši" (viensk.: „žultis");

naūkš^ni.

erinieši: čakārnis, daūdzis, glāznieks, igauņjqkus, Indulis,

ķipis, lunga, mača, migla, pollit(i)s, putniņš, ren'cis, sprinģis,

streida; eriņi („Heringshof").

nuhnieši: „cāzis", ģērķis, tvaža („īvatis"), jāņsala,

jecis, kaūka, ktka („ķiķis"), liepa, mašens, peža, „priēkala" (jeb

„priēkalis"), „rešala" (jeb „rešalis"), rijmuižnieks, „saliņa", sar-

ka nsala, silkalns, splģis, uozuoltņš, zlguris; nufmi.

valsts „gali": „arieši" jeb „argalieši", „grāzenieši" jeb

žas gals, mežgalieši jeb vāca gals, dambja g., juldurdzieši jeb

juldurgas g. baznīcas pagasti: tediņ-p., p., vāca p.,

dambja p., juldurgas p. — purvs: „dariņu purvs". — kalni: lim-

bemkalns, ķīp-k., veikšu k. — meži: tindalas, laūsas, bundzis,

abriņas. — ezeri: „piriču" ez., „pukšez." — kalni: „tīrekļa" k.,

„lorbaka" k., „bedu" k. „kabeles" k. — „maiģe" (ieleja). —

tīrumi: ~smalcis", „ujeni". — pļavas: „rauķe", „grimzis", „bēr-

zava", „dārnica". — meži: „čučgals", „ezerlāns", „melcītis",

~torba". — purvi: „zvānis", „riecis".

paies pag.; iedz. — pāliēši 2
.

A.

kalējs, kārla-mulža, kukaža, meīrls, rudči, sprudģis, teniss,

zaķis; driēliņl.

dzelve, knipis, puodnieks, smukiņš, strautiņš (senāk: piza),

unguriņš, vēveris; šķirstiņi.

alums, anga, bērziņš, bgrzkalns, celmiņš, ezeriņi, gret-
lis, grunduli, gulbītls, jaūnītls (jaūnīte), jaūnzemis, kadags

(„kadegas"), kalniņi, klaviņš, „korbe" (nav vairs), krūms („krums"),

krūzmaņi, kuokkalējs, ķlsītls, ķuorls, lācis, lezdlņš, licītls, lieģuris

(„lieljuris"), lielupe, lādiņš, netmaņl, nuorlņa (nuoriņš), „panka",

pilka, plešas, preīlene, pumpiņš, pufgals, puodnieks, sņgrums,
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sergals, tuFmats, „upites", uozuoliņi, vepris, viciems („vidciems"),

zaķis ; pāle.
bran'ka, gavars, jaūnzemnleks, kalniņš, klētnieks, tuncis,

lauznis, licis, mālzemnieks, mežgailis, ruņ'kis, stuopnieks, suce-ns,

vārna, zaķis; sucemi.

a/ciems, alums, apsitis, „bisnieks", „burtnieks", gustaps,

jaūnzemis, jāņ(u)muiža, kalniņš, karva (k-vis), kānaāzis, kor-

muiža, kuģinieks, kukaža (kukazis), ķemsa (ķemsis), lācītis,

laveris, lejfasjsģta, lintiņš, līlasts, lādiņš, malējkalns, malējs.

„misa", mucenieks, mūrnieks, nuoriņl, puksts, purmikelis, rekis,

„riba", skulte, slavens, spricis, Strazdiņš, tenīss, virtaks, žagatiņa;

ārciems.

bSrša, blāža, drukl, gailītis, inda,

lādiņu - kruogs, pņrkuons, sapinu muiža, tuomiņš, uormanls,

znuotandzls („Snotan"); āstere.

ezeri: ārciema ez., asteres ez., šķirstiņu ez. kalni: uMgti-

riņa kalns, „vana" k., „lēturgas" k. pļavas: „turmātleja",

„kailās vangas", „lēturga", „sarkanteicis", „lagasts", „mūkens".

— purvi: „meiziņa" p., ~mūkiņ[a]" p. — tīrumi: „tacīša" t. —

meži: „jonasta gārša", „sproģa silava", „dzelves m.", „ķeoģa nora".

puīkeles- pag. E.

puīkelleši: alksnis, bērziņš, briedītis (nav vairs), dambis,

dreīmanis, dūdele, griķis, „gruzdiņš", jaūnzemnleks, kandava

(purvājā), „kolpaks" (nav vairs), krauklis, krlevlņš, krūmiņi,

kupčiņa, ķikuta, kiīpa, laūris, lācītis, linde, „lukstiņš", muižnieks,

ņurkas (jeb „m\enņš"),paūris, paūža, „pedaste" (nav vairs), pilka,

piguta, „rovis", skrabulls, „stūrsns" (nav vairs), teteris, tuomiņš,

upīte, uozuoltņš, vekterls, veverīte, vilciņš, zakrags; puīkele

(„puikule").

ufdzēnleši: dllga, duka, kalniņi, kanteris, kafviņš,

ķikuta, ķīlis, lanģis, lālis (lāle), paūķis, piģĢns, ra-

dziņš, rudzīte, saulīte, struņķis, sunītis, suolls, tlīkainls, ūpša,

udzuols, „vaķis", valdrava, vārna, veczemnieks; urga.

kalns: garais k., kabul-k., vlpenes k., kangar-k. — ezeri:

svetņzņrs, pur(v)ezņrs. — ganības: „bauzgu" g., rušķi. — pļa-

vas: vaimanas, abriņa, kārnījumu p., „kūženu" p. — spalu

purvs, „tebates" p. — „bražas" tīrums.
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pūociema- pag. E.

puociemieši: ābelīte, āle,ns, „bāliņpurvs", bējzmuiža,

brekis, dambis, dreīmanis, dūris, ezerkalejs, gumza, gamzkalns,

jaūnzemis, ječkalns („jēčuk."), jenis, kabris, kaktiņš,

kalnakriiogs, katrinieks, kliņķis, „konstante", kuraža, kaūkufi,

ķeizars, „ķigulis" (vairs nav), ledgalis, leitis, lišķis, ludceris,

panelis, pilags, purmalis, rumbiņa, sala, spurģa kruogs, spufģis,

stīpnieks („stiebnieks"), stuga, tansmuiža (jeb „egļumuiža"),

uozuols, vēveris, zvīguris; pudciems.

ķipenieši: anspurs, baluodis, dzelve, jaunzemnieks, „jāņzem-

nieks", juomala, kaija, kaņepe, lapiņa, mūrnieks, nuora,

pīpis, priedīte, purgailis, ramanis, spricis, „stiepiens", strīķis,

uozuoliņš, veckruogs; ķip^nmuiža.

rāiskuma 3
pag. E.

rāisķumlešl: bā[as („bāļi"), bņbrs, biēkas, brņngulls, dajēns,
dimda, edernleķs, grīvis, krampis, kubli, kvēpenis, kefpls, lūp-

lēži („lūpleši"), mazluožas, mārtgnl, rudpāži („ruopains"), sku-

jēns, svekis, tennis, vērpis, „zejtakalns", zvirgzds, žagata;

rālskums.

āuciemiešl: bedrīte, beīžas, blāņkls, braūska, čaūkas, dumpis,

gaīluonas, gruotes, „jāņamuiža", leīšsala, lezdkalns,

mundūrls, prlēnlņš, silzemnieks, stilbls, „upīte"; āuclems.

purvi: „šķibuoš"-p., „mestraudze", „vilca". „doles" kalns,

„limbaž"-k.

rencgnu pag.; iedzīv. — rēncēniešt' 6
.

Š.

adzēlvlētis, aīča, amerika, antiņš, anģīt(l)s, aplņkalns, aūgst-

mu'iža, āuzlņš, āmis, bambis, balcer(l)s, baluožu-muiža, bērsis,

bērsītis, bērziņš, blizme, bruožgns, cālis, cālīt(l)s, ciska, cīrulis,

čakainls, čukurs, dancis, dāņa, dafhbīt(i)s, dārznlēks, dēla, dllla,
drākšis, dukāns, dukurmuiža(jeb „amba"), dukurs, dulbenis, dūņkis,

dzērvīte, dzilna, ezis, ērkins, ņnngns („annĢns"), gailis, gailēns, gal-

ga, greznavītftjs, gribaža, gulbis, gūlbīt(i)s, ģēģerts, ilmēns, jaūnze-
mis, jecls, jenka, jejkulis, kaķīt(i)s, kalnlētls, kazlava, kaūlbārdls,

kā rens, kārklls, kliņķis, klupis, kraģītfljs, kraūja, krejgns, krīpēns,

kuīlītis, keīzis, ķelle, ķezis,ķezītis,ķlcls, ķlzls, ķufns, labrenča-muīža,

lacka, laņģis, lapainis, lapsiņa, lauciņš, lācis, leitis, tņtēns, lietnis,
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llfhbe, lizdēni, luturmulža, lūkis, marenis, masa, melderis, mežiņš.

mūka, mincis, mintiķis, mīkālis, muīdēns, mundurs, muskats, mūr-

nieks, mušiņa, niedrīte, paberzis, paeglis, paēglītfijs, pāukis, paūnis,

pehne, plucis, pīķis, pīp(i)s, plīts, prledīte, pumpa, pupājs, ra-

gana, rēncis, ribe/e, rinnis, rudcis, rudnītis, ruksis, sauļu-muīža.

sālzemnieks, sekls, sidrabs, sifmelts, silenls, silīt(l)s, skābums,

skāman(i)s, skuja, skuda, slāunls, smllšukalns, speīģls, spruosts,

sprlnģls, stārastancis, stlene, studka, stukuzis, sānis, sūžiņa,

svāka, svenne (sen.: cudre), šķērsts, škillņas-muīža, „šķuda",

taube, timba, udllņa, uostermanis, udšupe, udzuoļiņš, vatika,

vāģis, vāle, veīdlņš, vekter(i)s, vienvīrs, vībufģis, vīkaža, vīša,

zņlts, ziben(i)s, zilkalns, zukis („Suika"), zvārte, žagars, žūris;

rņncņnl.

purvs: „tauturis". — kalni: „kūru" kalns, ~doles" k., „gores"
k. — meži: ķirna, spindele, „ģiezus". — lauks: „vacis". — pļa-

vas: „luika", „grezne", plādnls, cincenes, grūznis, laipene, „ru-

stigas", kazene, „kuguris", „spuiris", spēlls, vītuolenes.

rujenes- (citur: rūjienas) pag. E.

rūjenlešl: aunlņš, baluodls, buliņi, cešas, dukurs, dzilna,

elmete, jendiņa, „jēša", kaukatas, karķejni, kļāvi, klaviņi, kraīi-

cītls, kravainis, krāni, krūze („krūzis"), „kubuc[isļ", kurli, laūris,

ložas, luodīte, mežulis, ņaūka, ollas, paūļas, pelta (jeb ~peītus"),

pelnīs, plupata, pompītis, „rags", rāmnieks, rikaiņi („rikanis"),

radiņš, ruozes, sņdvaka, sllzemnleks, skapars, „stiērītes", šku-

dlņš, teteris, tlpsts, tollītls (jeb „saksuons"), turza, ufms („ur-

mis"), udzuols, zalte; „jāņmuiža"; rūjenes liela muiža.

vifkēnieši: brākšas („brāksis"), cešas, galzemnieks, ~irna",

ičvolts, jaunzeme, juostes („josts"), kaziņas, klāvs, ķerzls, lustes

(„lusts"), mālmuiža, priēcari, purmafl, „pore", ruķelis, rūfjjmali,
sllzemnleks, staģi, šķudars, „upzemnieks", vidzemnieks, virkmaļi,

zap(a)smuiža; muiža.

kalns: „brakša" k. — lauki: „kauktuves", „ķīcum[sļ". pļa-

vas: „terendes", „čokas", „puņģenleja", „rāveņa" pļ., „līgotnes".

rudzbeku (pašu izruna: rudzbeģu) pag.; iedzīv. — rudzbekieši-'. E.

apses, āstepi, āžkalns, baiceni, būrženi (senāk: „barzeme"),

billēni, blicavas, briežsalas, bukas, cepli, dimdas, dlčas, dretma-



103

rūši, „Ģzargaiļi", gārša, griiomulti, ifguti, jaunzemes, jātnieks,

jēnis, kalniņi, kaņepes, līņi, lielkruogs, mežvēverls, muīžnleks,

mukuti, naūāītņni, paukiņas, pantiņi, peterkalns, pīpņnl, priedī-

tes, prūšumāja, pulkas, pūces, runcīši, sala, skrīveris, slejas,
smites, sukātājs, „šūlans", uozuolkalns, vasarlņl, ve.cmulža, vērģi,

zaķis, zalcka („zalska"); rudzbekl.

denauskas (ar c), ellņl („Helenenruh"), ezergaili, īvanti

(„Iwan"), jaunzemes, krūclems, klfras, mārtiņgārša, melāer/ši,

muskari, sidrabauši, tanipas, žagari; rucka.

purvi: ~lādiņa" p., terpuma p. — kalni: kārtavu k., suns-

kalns, kaukur-k., beites k. — gūtlēni (lauks), ķīves kakts (pļ.), tausala.

rudzņnu 1
pag. E.

rudzPnieši; aūknīte, gaņģis, janītis, jāņkalns, krastiņš, krlē-

viņš, kurmis, kila, kirkis, ķīsis, tņzdiņš, Ulla, liēpiņš, mačkalns,

mārciems, mņgra, melderītis, mika, mana, mudnenieki, nudriņš,

plaucis, purmalis, pūce, raupe, rigalis, „staicele", strūga, taucis,

tiltiņš, ~uozuoliņš", vilklauznis, vtksne; ruoze_ni.

lifhšēnieši: eglīte, ezis, kabis, kalniņš, „kaucitis", liēpiņš,

nudriņš, rāmnieks, „ribiņš" (nav vairs), upīte, udga; lifnšeni.

dripatieši: dzērvīte, kapuks, nudriņš, preīlenīte, puodnieks,
škute, uddiņš; drlpata.

vīķiešl: „apsīte", aunlņš, āpškalns, ārgalis, bgrzūjs, drel-

manls, dzērve, ežteice, ēverts, glāzis, graudiņš,

ģederts, „ģĢdejt-eglītis", lādiņš (jeb „kabulītis"), jaūnzemis

(„āzis"), kaktiņš, krikls, kuņģens, kesme, līclems („līcis"), lak-

stiņš, „mejbārdis", mencis, „mende", „musletis", nudriņš, painttc.

pursata, puža, ramuka, rgclems, rubenis, runga, slllņš, strencis,

stūris, tāllidums, ūciems, uozuoltņš, vāvere, vēverls, zariņš, zie-

diņš, vīķu muiža.

puršēnieši: darvenieks, jaūnzemis, jogla, kamma, krauklis,

„kruodziņš", kuliņš, ken'cis, leītis, liēpiņš, mankava, mujaka,

pururga, vīta, upmalis, vēzis, zudnaps; pufš^ni.
meži: Jagasta" mežs, „kabara" m. „apsaja". — pļavas:

„urnites" pļavas, abriņa, lāvas pļ., „dadzaši".

vņc-salaces pag.; iedzīv. — vec-salacieši 2
.

E.

Uel-salaces māc. ļaudis: pelīte, purmalis, rāja, sārtiki,

a&ma)\,aģl,akm\nie.\c\s,akmlņkalns, andrēziņl Cī.,andrupji Gk.,
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apiņi,autiņi, „aušas", bērzkalns, „brants",

braūņi, brediki Lp.,brležlauznls, brūvēji, buļnuori Cr., celmiņi, čūska-

muiža,dambji, dārziņi, dibņni, dimze,dunduris,dzeņi,ņglāji, „ezeriņi",

ezņrkruogs Kr., gudbiņi, „horns" Gk., „indriksuons" Gk., ifmeji Gk.,

jaki, jaunzemji Cr., jemekle, jesparl, (senāk: „jēra ciems"),

„jirģensuons" Gk., junči, juostiņi, kadagi Kr., kalēji, kalniņi Lp.,

karteicis, kazbikse, kārkli, kici, kliklKr., klimpiCr., kjaviņiLp., kokas

X., koli Lp., kofģe_ni, koŠķi Cr., kraūkļi X., krijkalni Kr.,

krimaldi, kriši X., krusteicis, krūmiņi, kuski, kudciņi, Cr.,

kespari, ķesteris, kikupis, kiriki Gk., „ķirītis" Lp., ķufri („ķuris"),

lagasti, laūtepi Kr., „lauznis", „lāžas", lezdiņi, „linmeijers",

„lotkins", luģi, ~lukstiņi", tūri, „ļekunki" Kr., mačpepi, madliņi,

meīniki, meīdepi, mellurgi, meīskalns (ar c), „mežgailis", „mēr-

niekmuiža", midre, „millers"Gk., mani, nackasCr., lagast-nackiCr.,

nuki, nuorejii Cr., nuoriņi, oīki, pāvuļi Kr., pāžkalni, perca,

pilagi Gk., pieti Cr., „plūme", prasi, prauliņi, „princis" (atmatā),

priedīte, punci Cr., puri, vīls-puri, rag-puriņi, rāmnieki, rideji,
ristmeci, rosti, sapali, saulīte, sārti, sār(u)mi, šiliņi, silzemnieks,

skādepi Cr., sprinģi, stanki, straūsis, „svirpis", Šarlotes muiža,

šķūņmeži,šmits Gk., tačgals, „tamanis"Gk., tammi, ~te_reja", tikmači,

tilleri, tirpakmiņi, tīti, treīji, tuīski, ceik-unki, upmali, ufdziņi

(senāk: dieviņi), ufniti, (iznīcin.), vahci, vafži, vasteicis,

s\\s-vēvepi, vidmežs, vilci, vildi, virži (iznīcin.), viziņi, viksne Cr.,

vīskalni, vīsteicis, vituols, zaķi, zāģmeži, zīle, zuonapi, zvīguļi;

vec-salaces pils.

Mājas pa daļai ciemos: (Cr.), gapkalns (Gk.), kuīviži

(K.), „korģe_ni" (Kr.), lampuži (Lp.). — pļavas: mailīte, rauda,

ierpuma p., naudu-p. — meži: mairite; „sniciņ"-m., „turzu" m.

sāruma pag.; iedzīv. — sār(u)mlešl2
.

E.

akmiņteicis, aūris, āzis, baūnis, buftnieks, buddīte, dambitis.

dzifneklls, gapmaea, grīvis, ifguts, janītis, jaūnzemis, juriņš,

kaija, kaltis („kalvis"), kalnmuiža, kaūža, kūrkliņš, klaūva, krima,

ķenis, ķeperis, ķuīmis, mārģņns, miezis, muīžtīrums, mūrnieks,

pālis, piīlis, puda, purgailis, pūriņš, purmali, riēkavs, sarķis,

saūlīte, stinķis, ungurs, unkša, uokša, zvejnieks; sārfujms.

ku/mis, paāka, rimacis, sīpuols, slakteris, stinkis, strazds,
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stūris, stuote, taūmežs, tērauds, umurgkalns, „ve,ckruogs", vēzis,

vilbaks; roperbeķi (~rotinbeķe").

ezeri: maiz(es)-ņz., pepītes-qz., melnais ģz. — kalni: smelder-k

smird-k. — purvs: „urpels".

sēļu pag. X

kuošķelieši: anckini („anskini"), bgrzs, bušmaņu skuola,

daikas, ditņēni, dūrgni, jaunzemes, jeskus (viensk.), juosts, kažņns,

klāskins, krūmiņš (krūmiņš), maisiņš, mīkuols, rullis, runcis,

mdēkas, ruozes, stārasts, tūtere, vanags, zvejnieks; kuošķele.

pantenieši: bramanis, dedžūns, dirla, dzērve, jēce, kalējs,

klāvqni, kundrāts, nukis, rācenis, runcis, skārberģis, šķudiņš,

ūcītis, vilļēns; pantene.

selieši: blusa, braukša, dabris, dreīmanis, dungulis, ezis,

galiņi, garauzis („garausis"), inne, jgkus (vjensk.), kahksis, kantes,

kušķis, kāvis, kipēns, ķīlis, liēlkāja, vĢC-muižnieks, pakundzis

(„pakundis"), pirle, puopis, runa, ruoziņš, silzemnieks, suīļēns,

urbe, uozuoliņš, vāle; sēļu muiža.

skulbērģus
pag. E.

jaun-atēnieši: bašķis, bērziņš, brāncis, bubulis, buša, buomls,

cālēns, eglīte, gura, jēnis, kalniņš, keīkis, ķiris, kriev-ķīsis,

ķufbēns, tapis, licis, mekša, melderītis, meīmuguris,
mežsiēris, mllgns, paja, priedīte, pursala, pūla, rldgns, rukelis,

saūlīte, siēris, skaida, sūņēns (~sūna"), sučlis, taūzis, tuomens,

ūzņns, udsis, venelis, vņsaris, vilciņš, zanda, zariņš, zvt>rs,

žagaris; jaun-ate. guru, paju, sieri, tauzi, ve,sari kopā
sauc badrīgu (nom. badrīga).

skulbērģieši: apse, baka, celmiņš, cīrulis, dadzis, dalība,

dambis, dreīmanis, egle, grudbis, jurisuons, kalējs,

kalniņš, krikītis, kufmis, kufpnieks, ķetna, ķirītis, ķīsis, lanģis,

lāniņš, mestra («mestrus"), „muguriņa", muižnieks, mulčiks,

nuoriņa,pētersudns, punksis, pūrmalis, pūša, rāntiņš, reīna, reīnāts

(„reinart"), rūjupe, rūna, sācis, silaņģis, silzemnieks, skudra,

spricis, sūņēns, svilums, šķiņķis, „trauliņš", tūnte, upīte, ūcis,

uosītis, uozuoliņš, vācis, vecupe, vidruska, vidusmežs,

vītiņš, zifnītis, zvirbulis; skuībērģi.
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Stalbes pag.; iedzīv. — staībieši 1. E.

andriņi, ārgali, „buleni", bulīšl, ceplīši, cīruļi, ezis,

qrmas, jaunmuiža, jufģu muiža, „kalnmuiža" (jeb „maznuots"),

klāmanis, „„klētnieku,i v

,
klgufl, ķiēģelnieki, ķukas, liepas, mauri,

milmēni, mucenieks, mūrnieks, nēkeni („neikeni"), pēterēns,

„priežkalns", ruopĢns, salas, silakruogs, stārasti, tūteli, urbes

(„urbji"), uozuoli, vārna („vārnšns"), veckruogs, vecmutža, zefh-

mari, zvejnieks; staībe.

„nazītes" mežs.

Stienes'2 pag. E.

liēpupes mac. ļaudis: klaūvl, ķīši, laveri, nudricis, uki.

stlenleši: anlņt, bērzmuiža, bifzgai/i, dukuri, dzelzīši, erlauska,

irhša, intes, kaktiņi, kalniņi, kļāvi, kīki, liūga, „līgava", liepiņi,

mežgaiļi, paeglīšl, parpēteri, pārurga, „pēža", ptēšl, prieža,

pumpji, reinis, rijnieki, riekstiņi, sinčl, stārasti, strūki („strūga"),
stūrīši, teicīši, tiltiņi, tora, uī(ga)sgall, ūdriņi, uo/iņl, varza,

vecmulžniekl, vilki, zariņi, „zaturkruogs"; stiene.

liel-straūpes pag.; iedzīv. — 1.-straūpteši2. E.

alaini, andriņi, aņītes, apiņi, āvaidas (ā-di), „baltiņš", būbele,

bebri, birzgaļi, buli, ceplīši, cīruļi, čakste, dafvkalns, dičteri,

draņķi, dreīmaņi, Ģrmaņl („ērmens"), gaiļi, gamozas, gaū(j)maļi,
gruotiņl, gūdas, Inķi, jaūnzemnleks, jāņkalns, jātnieks, katrlņas,
kazmīžas („kazteic"), klāmaņl, kluc(īt)is, kuķ?ni (senāk: skuķēni),
kurmis, klūgas, ki?ži, kāķis, lapaini, līni, „līcītis", lielandia,

lielis, liepa, lūclņi, mežuokas, miškas, muižnieks, pakali, pastāvas,

peksis, prāpas, pūlies, purgaiļi, purmaļi, pušpūri, pūricas, „rājene",

mels, sārnlņi, silatņl stāvākas, straupnleks, svabadnieks

(„svabenieks"), šķeltni, „šnuoresmuiža" (jeb „lipu-m."), taūcfni,

ūdris, vārnkalns, veverīšl, vēži, vilciņi, virtaka, vībuoņi, vīņaudas,

zvejnieks; liel-straupes pils.

e_zeji: „kraipe", ikuldas e.z., plaužu e.z.,

melnezņrs, tavainls, „vardulis". — kalni: vārnkalns, „loģa" k.

— pļavas: spilve, dūņu-tēce. — meži: „pulekšu" kakts, stepis,
strautes kalns.
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maz-straūpes
2

pag. E.

ābelītes, baūkalns, bārda, birkas, brīvzemnieks, brūvēji,

bukis, clrcenīšl, čukuri, dzērve, ehtes, gribujl, „ikšķilev

(ikškule), imakas, jaunzemes, jēnis, jufģīši, kaijas, pus-k., kalējs,

kaūiiņi, k/āmanis, kraāklīši, krūzes, kuokpriens, ~ķīsalnieks",

ķīsis, kieģelnieks, lejas, panūtas, pavārs, pipari, plācis, purkatas,

„puskājas", ratnieks, rāte, rāvtlcas (jeb mežmuiža), riēbiņi, salvīri,

skramba, skuomakas, speltes, unguri, veģi, vējiņi, vitagas,

zvejnieks; maz-straūpes pils.

sārm(as)-<ļz. ar salām: ķlfnsala, lezdu s., liela s., vienkuoka s.,

zemes s., niedras s. — kalni: „pipkalns", baukalns. — pļava:
slīksnis. — mežs: zaļuotne.

sveiciema pag.; iedzīv. — sveiciemieši2. E.

Annas muiža, aūgustūle („AugustenialL'), avuotkalnl, āpškalnl,

ārupjl, bērziņi, bejrznuora, „blanka" (nav vairs), brlēžkalnl, „cu-

kurs", dambis, dišlerls, „dīriķi", dzeņi, eglīši, ērglakalni,

grīva, jaūnupji, jaunzemji, jenna, jesperi, „Kabrukalns", kadagt,

kaktiņi (nav vairs), kalniņi, „kance" (nav vairs), kardi, karra,

„klāvs" (nav vairs), korblņl, kotlopi, krastiņi (iznīcin.), kraukļi,

krūmiņi (iznīcin.), kuīkuļi, ~kulancis", kudkskalni, ķekari, kelderi,

ktlzuml, ķlFpaki, ķuīļl, ķulmaki, laūtepl, „lauzne" (nav vairs),

lānmuiža, legzdlņl, lēģepi, ļipas, līvkalni, „lielkalns", liēpiņi,

mazceliņi, mustanci, pakalniņi, patkuli (~patķuļi"), pārupji, pērnie:i,

pņrkuoņi, pikuoli (no 1885. g.), plesiņi, pletenberģl, „postes",

prifhma, priecumi, priediņi, pufmali, purtiltiņi, pusstarpji, pūrnavi,

rabažkalni, ran'ki, ruobežnieki, sarupji, sūkalni, skrēdetl, sprandi,

torbgali, trimpi (nuo 1885. g.), unģeni, upmall, uFg(a)s-

kalns, utka, uozuoli, vangas, vāvuļl, volka

(„Folk v); sveiciems ( = svētciems).

purvi: kangaru p., kutnītes p. — meži: „dores" sils, „al-

mežs", le(v)mežs. — pļavas: lagast-p., nīčurga, puirīte, „kompu"

leja.

tefnejās- pag. E.

tefnejlešl: andriņi, anģi, brindas, bumba, „dibens", dundajas,

dūckalis, dzelzskalejt, „ēver(s)ts", inķl, kalaši, kauliņi,

klok-uīļas, kunturi, kurpnieks, keīļi, lapiņš, laūris, līdums, maūeis,
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marata, „muoriņš", „napjas", „pendiga", pikuļi, pūriņi, reķi
(„rette"), ri(j)muižas, saūtiņi, sejguzis, skruddelis, streīmaņi,

„šīvari" (Siwershof), „uļļu-branks", urgas („urgus"), vilpulki,
vicki, „zasa", ~zaspejts".

juratieši: „anksis", baiģis, bērziņi, bolies, brammaņl, cepur-

nieks, dirtas („dirlei"), dīriķi, dukuri, dudles, gāgarls, jaunmuiža,

kaktiņš, kauci, klunipītis, krumpuzi, kublasti („koblasti"), ķepes,

ķipis, lanģls, llelpēterls, „mariste", namnleks, naudaskalns, nāve,

perkuons, pilauris, rungas („ruņģis"), „sikmerti", snaki, spelte,
stirnas, teteris, tirini, urmls, vagaļi, vārdijas (viensk. „vārdijs"),

vitiiols, zaltes; jurata.

pļavas: „māšina", „laumeģis", „luksti", „radzin'-rumala".
tīrumi: „līlastes" t., „doriņš". — purvi: „sāksar-purvs", „čoš-p."

mežs: „svilits". — kalns: „brē£a" k.

ungurii- pag. E.

uHgurieši: anulis, āpsis f,,āpša"), āzis, bren'cītis, „čūplis",
dreīmanītis, dūkas, „dzērve", ezis, grlbzis, gulbis, kadepl, kaība,

„kaķis", kāja, kādummulža, kūlis, ķecls, ķelts, ķelderls, ķemeres,

liepa, maķins marljkalns, malts, „paeglītis", rencis,

rideli, rūjas, dūkas-sala, „gulbja-s.", „kūduma-s.", salniešl („sa-
lenieki"), silaunieks, slllņš, „stirna", svlkas, „šūplis", upītes,

vaibēns, vāpa, vārtapa, vēvermuiža, vitka, vttauts; ungurl.
daibieši: aizpures, ceīpuoll, ce-lms, cepurnieks, cēsnleks, dreī-

manis, dūķepi, emerķis, „irgutis", jān(l)tqnl, kalnmuiža, klētnieks,

„krampis", kevlņš („ķēviņš"), lācis, nuogall, pufgallls, uozuols,

vasarlņš, vārna; daibe.

ezeri: rustēgs, „līnu" %z.— kūbele (mežs). — kalni: „romu"

kalns, „balates" k., burtnieku k. — „dotes" sala (tīrums). —

pļavas: „enikšu" pļava, plīsa (ganība).

ungurplls 2 pag. E.

stā(ken)be(r)ģlešl: ārzemnieks, brlēdis, budkafrjts, celms,

duņe_ns, dzlrnzemnleks, eglīte, jaūnzemnleks, „jā-
ķins" (nav vairs), jufģītls, jufķtns, jūmītls, kangars, kārlītls,

krakava, kruogzemnleks, kūtnieks, lagasts, laūrls, lāskins, ludjiņa,
marinmuiža, mellurga, mttens, pūķītis, slakteris, slanga, stīpars,
štrama, upīte, veckalējs; stā(ken)be(r)ģi.
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(ungur)piliešl: aluojas muiža, apsīte", batduonis, baluodītis,

beīmeisteris („bē(r)m-"), briedis, bunka, cilpa, čukurs, dreīma-

nītis, eībrņts, qrmulža, gapandža, griķis, gulbis, ģiīstūberis,
lesalnleks, jaūnzemnleks, jogla, jufkins, kaķītis, kalniņš, „kap-

kalējs", karuogs, koka, kofba, „krūmiņš", lauznis, lācītis, lezd-

kalns, liēlandža, llēlnuora, liēpiņš, mazahdrls, māllņš, mežjurģls

(„mežurga"), mie/da, miēskins, mucnieks, mustetis, mūrnieks, mū(sj-

zemnleks, nlkša, otmelderls, pavārs, pīķis, pileņģis, poFza, puba,

„punc[is]" (nav vairs), pūriņš, purmalītis, purzelle, pūla („pūlis"),

rēza, rijnieks, salnleks, sīpuols, smilga, škņpasts, „tauli" (nav

vairs), uozuoliņš, vēveris, vllkkalns, vīriņš, zelle; Ungurpils,

aluojas mācīt, muiža.

„puirada" (pļava), lukaiņi (pļ.), „barkas" p. — ganība: rauda.

mežs: „terreta".

uozuolu pag.; iedzīv. — uozuollešiK E.

andriņi, bašēns, buīva, bundes, buokalderis, dīcmanis, dānis

(ar ū vai ū), meitā gārša, greīzis, jedejts, jgkuops, „kalnmuiža",

kaūpiņl, kūoklejs, keīderis, kenģls, ķīsis, lāčakruogs, llbārts,

~luode", meīkalējs, paeglis, „piksis", purleimanls, pars, spandēga,

~stārastipš", stūmpis, svlklls, timermanls, uoškāja, „valmiers",

vizla, zvlFbults, zvirgzda, žūriņš; uozuolmuiža.

ezers: zaļais e.z.

vāidavas pag.; iedzīv. — vāidavieši\ Š.

puodzēmiešl: bufga (senāk: vircburga), dāupls, dreīmaņi,

druļi, elza (ar ē), gaīdēns, gailis, gārša, ģieta („jehrte"), jeīska,
kaūlēns („kauļ§ns"), krlevlņl, ķeīguts, ķempis, ķē(r)niņš, taktēns,

laūris, lācis, luojēns, pūriņš, ruoza, skuova, strazds, švīka,

~telmēns", uozuoliņš, vīkubēns, jeb vīķvfns, vindēns, zaļkalns,

zlvāns (zīvārnis); pučdzfnl.
vāidavieši: denderls, gribietis, jaūnū-muīža, kuža, marij-

kdļns, mālmuīža („Amalienhof"), rācenis, sllavnleks, šķlfba jeb

šķlrbls, velki; vāidava.

veļķiešl: cīrulis, kalācis, „kuceņi", ķikuts, llēpa, līgudtājs,
rūobežnleks, rukši, stuokis; veļku-mmža.
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briēdēnieši: braūkšls, buliņš, caūcis, gaīslis, galaūzis, kaū-

liņš, naūcis, nēbraūkšis, paīmens (kalna-bregžis), pidzēns,
struņķis, tirelis, vecmuīža, vīlums, zibenis; briēžu-muiža.

ezeri: bauzis, rābuts, „līdacis" un dzelve. lauki: „piele",

„oguls", tērpums.— pļavas: „narva", dūrģene, duņķene, „kovēzis",

gaislene, naucene, aunene, gailene, šķīstene. — svlltes kalns,

ganības: vejaunīca, „damakša", līkaunīca.

Vainižu pag.; iedzīv. — vainižnieki-. E.

ancka, āžkalns, bedrītis, dreīmanis, ņrnestlņš, gārša, iesal-kāja,

jaunkalns, kan'deris, kan'der-bērziņš, k.-eglīte, k.-liepiņš, k.-mež-

ciems, k.-miēzis, k.-muižnieks, k.-paegle, k.-paleja, k.-priedīte,

k.-rācenis, k.-rijnieks, k.-stūrītis, k.-udzuols, klētnieks, k/iēsmits,

kloķa, kokiņš, kraūlis, kroca, kungkalns, ķenls, ķlka, kīts, „laiga",
melka, mežpēris, mūrnieks, penne, pi>(r)plņš, pīpars, reīnls, ri•mē-

ris, serkuls („sejkuls"), sušķi, sudķis, telši, aša, vllekšņi, viīlītis,

viīpls; vainiži.

Valmieras pag.; iedzīv. — valmierieši. A.

antiņš, „augsārs" („augseris"), āž(a)kalns, baīdiņš, baluodis,

bāncis, bēncls, bņbrs, bskurs, „bisnieks", „blusa" (nav vairs),

„brūvelis" (nav vairs), buka, „būdelite" (nav vairs), ceīpls, cinata,

cīlis, cīrulis, cūkausis, čakstls, čgma, daniels, „daubite'\ daūdzis,

dracis, drāzis, „drieķis" (nav vairs), „druone" (nav vairs), „dūle"

(nav vairs), dzelzssala, eglls, ezerls, gailis, gārselts;
„gaujzemniek[sļ" (nav vairs), gruzde, ģibzis, indrikņns, jauna

mutžū, jaūnzemis, jerllņš („ģerliņš"), jērclņš („ģērciriš"), „kaine"

(nav vairs), kalējs, kan nenieks, karttēns, kazis, kaūliņš, kākars,

klētnieks, krācenis, „kreile" (nav vairs), krūze, kunģēls, kūrlis,

keīzftis, kelderis, kēdiņš, kekis, ķīsis, „liberts", limbēns, „linke"

(nav vairs), liēlausis, liēpiņš, lucasmuiža, lūķls, mandēga (ar ē),
marenis, mutulis, mālainis, mārtlņkalns (=„muižnieks"), meija,
meīlupe, melluplūķls, meīvērsls, „mestars" (nav vairs), mērnieks,

„mēsniek[s]" (nav vairs), millerītis, mūrnieks, mūsainis, mudre,

paūrīte.paūska, pāvullņš, pidrikis („Diedrichshof"), pistuole,pīlūts,
piedurs, plepls, „plufnpe", prlēde, puleksls, pulka, pārkauliņš,

~pusel[sļ" (nav vairs), radziņš, rāmis, rācenis, rīsmete, ruģēns,
salaka, sausiņš, sāutiņš, sgpurs (=„sēpars"), šiliņš, sipis, slmar*"*.
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,>skanne" (nav vairs), skuja, slāune, slīvēns, stuoķis, šķesteris,
šķēps,šķists, šķūrnieks, tūtēlls, upmacis, iigrūjs,udkšis, vagalts,„va-

nag[sļ" (nav vairs), varīte, „vece" (nav vairs), vējiņš, vilciņš, vīlums,

„zalte" (nav vairs), zābaks, „zēmul[s]" (nav vairs), ztlūps
(=rnefiksis), ~zīle" (nav vairs), zvirgzdi's, zvīgurs, žuburs; vaīmler-

muiža.

kalni: „ķikša" k., „lieģa" k., „līdes" k., „varkaļu" k., „ram-

pes" k., „sviltus" k., „ķelpa" k., „elpes" k., „bābužu" k., „vamžu"

k., „bember[a]" k., „topeles" k. — meži: „akmeņtacis", „drona",

„muldene", „starenes", „reisites v

, „sātenes", „ennenes", „ūtka",

„kaužu sala", „tēce", „ventere", „braslis", „vērgārša", „praulene",

„kratainis", „kaķenes", „briedenes". — pļavas: „jeskatas", „rem(m)e-

lite", „cinaine", „baubis", „karitenes", „antene", „lapurga", „bo-

kārtenes", „apsija", „klaudzene", „ugraja", „sālimenes" (sāliju-
menes), „osija", „kūrene", „zūķis", „tīma", „kāgainis", „pošpūre",

„spurga", „dimbaste", vētežas, „juksis", lekainis, „strūpe", „ķillis",

~planča",//<r „mei-

jenes",„grīvi". —purvi :„ģinavas"p., „grūža" p., „ķauķa" p., „rakšu"

p., „brada" p., „dzelvu" p., „čuksteris", „kreilenes" p., „tīpura"

p., „brasliņa" p., „kaukums", „kranču" p. — ganības: „ruša" g.,

„spilvis". — tīrumi: „balbežas", „bruzīša" t., „deksnis", „āliņa",

„bedenes", „kubačas", „slīkšņa", „lāčauska", „varkalīts", „dobeles".

vat(ten)bē(r)ģu pag.; iedzīv. - - val(ten)bē(r)ģieši\ E.

dreīmanis, kaķis, pika(r)ts, snlēdzņus, „streiķis", „šķesteris",
vēverls, maz-salaces mācīt, muiža.

alksnis, ādminis, („bQrzaunieks"), blanksīmanis,

blāķis, „brasla", budelnleki, cēlpls, celmiņš, cukundzls, čukurs,

dadziņš, daūgulis, daūģe.ns, dīriķis, kiīreji- dreīmanis, dadza-dr.,
drudna, duksis, dzeguzis, eglītls, gailītis, garkalns,
incis, jaunzeme, jāmtmačs, jenkus, jurka, kaktiņš, nuku-kalejs,
smilts-k., vĢc-k., kalniņš, kalnmača, kangaris, kapzeme, kaužņns,
kažuoks, kliņģeris, kola, kravalņl, kruja, krūklis, ceļmalas-kun-
dzlņš, lejas-k., noīles-k., kurpnieks, kūla, kūtzemnieks, kāvis,

keīzaris, kespars, ķimenis, ķīcums, dadza-ķīsis, mņllais-ķ., ķūr<?ns,
ķūzls, laīvasmežs, lāčkalns, licis, llēlsīmanls, luce,

lukstiņš, luoja, mauriņš, mellalksnis, melka (jeb mejkus), metl-

upe, mentelītis, mežamulža, mežancis, mucenieki, muižnieks.
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nigu/is, nikucis, nuķis, nurmlka, olļa, peīdus, pēnka,

pēteris, piģele, ptģelnieks, pilikseris, pimpis, pirtsmežs, priedite.

pručmults, puņmute, pūriņš, purlaūris, purmalis, purmuižnieks,

ragana, ramata, ramats, raūska, rijskalns, ribe_ns, ruīcis, rudska,

ruoza, saklaūris, sapraša, sidrabkalls, sllaunieks, šiliņš, slimota,

silzemnieks, sipars, skubenls, strunda, šķute, šķudba, taīcis, te-

teris, te.ce.ns, līliks, tīsls, topsls, ungurrnuiža, ute.ns, udre, uozuo-

liņš, valdheims, „varkalis", vācietis, vilklauznis, „vilrams", vt-

tlņš, zariņš, zasa, zilpauti (zilpauši), „zutis", vaī(ten)be(r)ģi.
ezers: ceJejiĢzejs.

vecmuižas 2 (vāc. „Sussikas") pag. E.

an'čuļi, bise, dallņl, galnleki, gūrš(en)clems, pāvuļt, pilītes,

prīni, „sāveri"; mītāka („m-ga").

tujieši: andreki (ar ek), dzeņi, kaīši, kalēji, „kannieki'\

kaūplņi, kuFpniekl, ķukl, mežaki („mežuk"), mežsargi, rnlevi,

„naudīgi" („naudiņ"), ratnieki, sīpuoll, stenderi; tūja.
vecmuižnieki: ābuolnlekl, „bādūzis", brukas, brūži, dāči,

drosti, „ežurgas", ģenģepi, jaunīšt, „jaunzemji", kalēji, kliķi,

krimal(d)nleki, kurliņi, kuoškuļl, ķeras, ķirši, kurmis, lapsiņi,
lāči, lotkas, meībāržl, pēterliduml, prīni, raunīši, saulapi, šiliņi

(senāk: „uztupji"), „vĢC-stārasti", udzuolnieki, viflapi, vīķi, vi ti-

kaini; vecmuiža.

kalni: kangar-k., „lagast"-k. — lauki: beiciems, tauriņi,

gūrši, „koltes". — pļavas: ruņķis, kārnījums, „dervels", „talcenes".—

mežs: „blenda".

vllzgnu pag.; iedzīv. — vllzēnleši. E

alainītis, annasmuiža, ārgalis, blanka, blaūvlņa, bruocls,

bu/jakruogs, cālītis, cepurnieks, cīrulis, enne, ennīte, ezītis, ģila,

jencis, kaībes, katlāpls, klētnieks, kggums, klīķls, ķuzls, maģls,

mestsrs, pauža, plģgns, plīsums, plikšis, priēdīte, prūsis, stalbe,

stāka, ungurs; vilzēni.

viīķenu pag.; iedzīv. — vllķenleši2
.

A.

jaunzemji, koīte, kimsis („ķimšas
v

), lagasts, laši („lāšas"),

līdmaņi, „mestri" (nav v.), mēkšas (senāk: mēšķis), poījas, puope,

„rijiņas", upītes, udzuoliņi; rūstuži.
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aūgustiņi, bērziņi, briedis, celmiņi, egliši, iīmaki, inči, in-

driki, jaunzemji, jācls, jaka, jņspari, kaija, kaījmārtlņš, kalniņi,

katriņa, kaūguri, kola, kullažl, ķlkšt, ķifcupji („ķircapi"), ķimeri,

lemšas (jeb lemsi), lībieši, mačiņi, mārči, māskužl, mūļa, nuo-

riņi, pete, pilcumi, pilagi, priči, puori, radziņi, rammas, rūkas,

rudcls, stabiņi, struobi, tafhkūji, teņi, tiržumi, līznužt, upīte,

uozuoliņi, vaīgažl, vāvuji, vilkeni, zaķis; vllķņnu muiža.

Dažas mājas apvienotas ciemos, kuru vardi: vaīgažl, upma-

lieši (pie svņtupes), pārupesciems (pūrupieši).

kalni: unguriņu kalns, „kubaž[u]" k., „siļkurgas" k., „tač[a]"
k. — pļavas: „lugzaru" pļ., „pils vanga", „tiska", „vigleja",

„prēvpļava", „drevu" pļ., „čaunite", „rāceneja", „niedreja", „an-

žurga" „kuļvanga", „arvanga", „lagastev. — ezeri: „toļļu" ez.,

„kārņezers". — purvi: „simša" p., „mūlas" p.— tīrums: „sucur[aļ"
t. — ganības: „sopuri". — meži: „lepenes" m., „sīmes" m.

Vidzemes upes.

(Saīsinājumu nozīme: 1. = ietek no labas p., k. no kreisas p.)

I. Jura ietek:

1. salaca ar sānupēm: ķirele (vec-atē), ramata (ipiķuos), iģe-

(ar sānupēm: urga k., renīte k., ežas v. k.),kancele 1., spaju

tece k., nāves tece k., clematas v. k., runga jeb jogla k.

(aluojā), jaunupe (sveiciemā).

2. svgtupe ar sanupem: kūrkļupīte 1., ūrupīte k. (ar sānupi:

žagarupe k.), Igturga, mazupe 1., raudurga (ar sānupi: līlast-

urga).

3. Vitrupe jeb ķimšupe (augšgala: nabes upe) ar sanupi: bebru

urga 1.

4. kājstarpupe (kadu gabalu = blondas upe, ar sanupi: lelnupe)

vĢcmuižā.

5. liepupe.
s
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6. aniņupe ar sanupi: toras upe (stienē).

7. aģe ar sanupem: āre 1., mazapīte 1., „mudurga", „sudurga".

8. ķīšupe ar sanupi: ķidurga (biriņuos)

9. pētepupe (augšgala tarupe).

10. //zca upe (pabažuos)

11. līlastupe (pabažuos).

12. ar sānupēm: 1) tulija (piebalgā), 2) übeja k. (Ga-

tartā), 3) pērļupe k. (drustuos), 4) mestrupe k. (drustuos),

5) urelkste 1. (Lizumā), 6) tirziņa k. (augšgals = svūrbe;

sinuolē), 7) tirzā 1. ar sānupēm: sudallņa, vilkupe, vieta,

guosupe, adata, krācīte, Isllņa, nagarde, virāne, azanda (ar

sānupi: sace), vilaane (ar sānupēm: pauņupis, saltupis,

ņzņrupls), 8) iežupe (augšgalā = latupe) ar sānupi: „mērupe"

(dūrē), 9) ptlnupe \. (Ilzenē), 10) vidaga (sikšņuos), 11) vizla

k. ar sānupi: lūkupīte, 12) paīsa jeb palse (augšgalā = ādr-

upe) k. ar sānupēm: celdzele, kļavaisa, rāuza (ar sānupēm:

a) ludze k. ar sānupi: llpsa, b) cauņupe k., c) brasla,

d) „ciera", c) „raganu" upe k., f) skrāvupītis), 13) dzērves

upe 1. (Gaujienā), 14) reveles upe k., 15) karšupek., 16) kle-

tenes upe k. (aumeisterī), 17) mņlnupe 1. ar sānupēm: „bebr-

upīte" k. (ar sānupi: čūskuptte), grīdupīte k. (Gaujienā),
vaidava (ar sānupēm: lielupe, apšupe, „zvērupe" k., alsviķī),

ciduļupe k., laužņa upe 1. (ar sānupēm: maisene 1., sm//-

-fe/zč 1.), mazupīte 1., s#/# upe k. (alsviķī), graviņa 1., /ār-

upe 1., „rīgupe" k. (Alūksnē), sarkanā upe (ilzenē), 18) wya

k. ar sānupēm: kamaldiņa k., mēmupīte k., 19) lielupe 1.

20) graupupe 1., 21) vīkšņupe 1., 22) andrupe 1.,

23) mņlnupe 1. (valmieriešuos), 24) a/>«/.v k. ar sānupēm:

lūbzna k. jeb kalbara, mutulīte k., nārvelis 1., maiļupīte,

uolubraslis, //sa k. (ar sānupēm: veļupīte, „nīgra"), 25) nū-

lumupe k., 26) llek-upe, 27) miegas upe ar sānupēm: ;§r/7i-

///7č (kauguruos), mīlenis k., Z?wfes upīte, 28) jumaras upe 1.

(kuokmuižā) ar sānupi: sllupīte 1., 29) tofe k. (liepmuižā),

30) raūna k. ar sānupēm: raunaisis, rāunis k. (ar .sānupi:

šņakate), ārupe, cimza, urkste, baītupe (ar sānupi: ķuorne),
vatve k., 31) skāļupe k., 32) rakšupe k., 33) simtupe k.,

34) amata, amada jeb ežupe k. ar sānupēm: zvirgzdupe 1.
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Nītaurē), dadžupe k. (ar sānupi: vēršupīte k.), vilkate 1.,

vīnupīte 1., pautupīte L, mņlnupīte 1., kumada k. (ar sānupi:

grāba 1.), nediene k. (ar sānupi: maiļupe k.), mņrgupe k,

a/?&J upīte k. (drabešuos), 35) platuone 1. (Straupe), 36) //-

£atf/if? k. ar sānupēm: saltupīte k., kažupīte 1., 37) brasla 1.

ar sānupēm: y'#g-/# 1. (Inciemā), lielupe 1., upe k.,

38) zaķupe 1. (Turaidā), 39) vilduoga k. (Siguldā), 40) „loģe" l.

(krimuldā) ar sānupēm: ptīriķis k., kuņurga 1., 41) ūpstes

urga 1., 42) runtiņš (krimuldā), 43) mņlnupe 1. (sējā).

13. dāugava ar sānupēm: 1) aiviekste\. ar sānupēm: a) pededzeV
ar sānupēm: sttiņa, guldupe, strautupe, kristahča upe,

„virguļica", alūksne 1. (ar sānupi: sarkane), ~igrive 4' 1.

(Alūksnē), laikupe, volkava (ar sānupi: vārna), „sprogas'>

upīte, ievedne (ar sānupi: vllkupīte), lielupe jeb paparde,
poparza ( = paparde?) (ar sānupi: umara), b) ar sān-

upēm: sii/a2
, <7/?/7z« upīte, //<>#, ildzina, urdava (jeb

urga), c) aruona, ar sānupēm: y'wo/£?, bqrzaunīte, taleja (ar

sānupēm: vūrdīga, b?rzuonīce), d) juoša, c) mīla, i) tuocite,

g) ņiedralška, h) ĀteafeB (ar sānupi: kapupīte), i) (ar

sānupi: antuonīca), 2) „lokste" (stukmaņuos), 3) /^rstf2 jeb

pērsēja l. ar sānupēm: uodze-, atradze, 4) kraukle l (aiz-

krauklē), 5) „āckare 44

,
6) kāriekste, 7) auclņš, 8) „dīvaja"

(skrīveruos) ar sānupi: pulkstenis (ar sānupi: sālījuma upīte),

9) £ras/a (skrīveruos), 10) kaiballņa (lielvārdē), 11) rumbtņa,

12) kārtiņa, 13) graāžupe 14) 1. ar sān-

upēm: meltne, lielvārdē, var(av)īksne, valuola, nelabīte 1.

(augšgalā - „aizture 44

), tila upe 1., taukātne, abza, maltupīte,
aviekste, luobe, ranka, naruža, virdzīte, virčupīte

( virdzīte?), sumulda k., sausupe k., duobupe k., /asw/?č> k.,
„taure44 jeb „atstire4<

(„a(t)stirva"), saltupīte 1., naudupīte k.,
v«fef? k., „bagatene 44 1., grūžupīte 1., 15) „ķilupe 44 (ķijjupe) 1.

ar sānupi: te/7/?£> k. (Ikšķilē), 16) kņkava k. ar sānupi:

k., 17) bērzene k. (duolē), 18) raganupīte k. (duolē).

14. tfOfape ar sānupēm: misa 1. (ar sānupi: uolalne l), gāte.

spuņņupe (salas pagastā).

15. lāčupe (sluoka).
16. bullupe (sluokā).

8*
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11. letek e_zejuos:

1. burtnieku e.zejā: 1) stucele, 2) santupe, 3) aunupe, 4) jqr-

upīte, 5) zvīgurupīte, 6) rāja ar sānupēm: a) palmuota 1.

(ar sānupēm: kluoķupe, zlvupe), b) plikšupīte, c) ar

sānupi: acs (ar sānupi: gulbene), d) (v)uoļa, c) julāruga

(jeb „juldurga"), f) urgupe, g) pņstava, h) w77te, 7) ar

sānupi: šūnupe (ēvelē), 8) briedē (senāk: „lidece") ar sān-

upēm: ziedene, lielupe (ar sānupi: uošupe k.).

2. &afl/: 1) alsava, 2) neriņš, 3) dzilnene.

3. jūgtas e_zejā: 1) mazū-jugla ar sānupēm: a) „kancurga" 1.,

b) briežu upe k., c) malļupīte 1., d) kausuĻupe (augšgala

„kravažiņa", ar sānupi: uošupe k.), c) /JcTrzf? (jeb „krāvete"),

2) llelū-jugla ar sānupēm: a) lielupe (ar sānupēm: mazupe L,

kakupe 1.) == (augstāk) zaafe jeb laņģupe (ar sānupi: stagare)

= (augstāk) s«čfe jeb klešupe (ar sānupēm: plakupīte, sakarte

jeb sakade), b) mņfgupe jeb mārupe ar sānupēm: „zuzga" 1.,

malupīte k., grlgas urga k., „svērpupe" k., grīstupe k.,

guls(t)upe 1. (ar sānupi: „meļļa" upīte k.), liepas upe (ar

sānupi: vņlnupe jeb ūdrupe), c) krievupe 1. (ar sānupi:

k.), d) tumšupe 1. (ar sānupi: „arupe" k.), c) nūjurga

k., f) „sāra" strauts, g) aunupīte 1., h) laujupīte k., i) i/a/vz-

k., j) pampas upe, k) būrneļ-upīte, 3) smerdele.

4. plaužu e_zeja: cisiete (lakstene).

5. kudliņu Ģzera: ritf/u upīte (banužuos).

6. skujas Ģzeja: «atfčs upe jeb lielupe un mazupe (limbažuos).

7. līlastes jeb e.zeja: mņlnupe (pabažuos), rūpste jeb puskas

upe (sējā) (ar sānupi: glužlņa k.), clmeļupe.

8. luobes Ģzeja: bebrīte un luokmenīte (be_bruos).

9. kīšņzņrū: langa.

10. Vaidavas vaidava (rubene).

11. kuj-Ģzņrū: āre (cesvaine).

12. aruonītī: Zilupe (lubeja).

13. sūsēri: akmeņupe (lubeja).

14. a7z&w e_zeja: nasaļa (ļauduona).

15. dreimaņu e_zeja: ņiedraiķe un svņtupe (ļauduona).
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16. Ineša laskote (v^c-piebalga).

17. alūkstas asupīte (skujenē).

18. mazuo un lieluo baltuo e_zeju savieno spriešļu upe.

111. Uz metru (igaunijā) aizte_k pedele ar sanupi: vafžupe.

IV. kur iete_k, izdevējiem nav zināms

peide (valtenberģuos); birzele (kārzdabā); gaide (drabešuos);

lubija, llzīte, fauduoniaa, kanupe, sartupe, dunava (jumurdā);
birzelīte, zarupīte, ciimiju, tacupīte, krūcupis, seskupls, lūkupīte

(liezerī); tallcka (saikavā); lauduoniņa, islienā (ļauduonā); graudus

upe (patkulē); pisla (skujenē); asiņupe, kazupe, zvirgzdupe, ran-

ciena, vilkupe, melupe (uogrē); savīte, kaulacīte, palva, istaka,

taurupīte (vietalvā); ilzīte (vējavā); plūnes upe, maka upe (vērenē);

jumaIda (alūksnē); dedums, safgupīte, vadžupīte, rupucis, diidnupe

jeb duomupe (trikātā); ala (kalnciemā); laksta (smiltenē); abula

(lauberē); gaujiņa, kaupja strauts, llekna str., laksta str. (piņķuos);

katupīte (aizkrauklē); nitaure ar sānupi: spaļupīte k. (Jaunpilī).

Papildinājums:

apr. mūrcienas pagastā ir bijušas (tagad iznīcinātas)

mājas „purvieši". Šā pagasta daļām ir nosaukumi: silcenleši,

guocēniešl, dumavleši, alzkalnieši.
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