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Priekšvārdi.

Šī otra daļa nu iznāk vēlāk, nekā biju paredzējis: kavēja
darbs gar latviešu valodas vārdnīcu un grūtums, sadabūt

vajadzīgo materiālu. No armijas topogrāfijas nodaļas man šai

daļai palīdzības neradās, un Rīgas skolās ir samērā maz kur-

zemnieku un latgaliešu. Bija tāpēc jāizbrauc pēc vietu vār-

diem uz Liepāju, Kuldīgu, Ventspili, Talsiem, Tukumu,

Jelgavu, Jēkabmiestu, Daugavpili; un nevaru te neminēt ar

lielu pateicību Jelgavas un Daugavpils skolotāju institūtu,

pulkvedi-leitenantu J. Ezeriņu Daugavpilī, Liepājas, Kuldīgas,1

Ventspils, Talsu, Tukuma un Jēkabmiesta vidusskolu, kas

mums, šā darba veicējiem, ir bijuši ļoti palīdzīgi. Ar patei-
cību te man minami arī vēl Fr. Adamovičs, K. Corbiks un

J. Mustaps, kas man iesnieguši dažu apgabalu vārdus, mani

virsrakstā minētie līdzstrādnieki un kultūras fonda dome, kas

atvēlējusi šim darbam nepieciešamo naudu.

Par stāvo un slīpo burtu nozīmi esmu iau izteicies pir-
mās daļas priekšvārdos. Burti A, E, Gr., H, J, P, PL, Sp., T

aiz pagasta vārda rāda, kas. šā pagasta vārdus uzrakstījis:
A =A. Ābele, E = J. Endzelīns, Gr. = 2. Grauds, H =

E. Hauzenberga, J =F. Jākobsons, P = L. Paule, Pl. =

J. Plāķis, Sp. =B. Spūlis, T= J. Turkupulis. Ar burtu B

te apzīmēti vārdi, kas izrakstīti no A. Bīlensteina krājumiem

Rīgas pilsētas bibliotēkā.

Arī šo daļu neizlaižam paši pilnīgi apmierināti. Droši

vien te vēl dažu vārdu trūkst, un arī te savāktie vārdi ir uz-

rakstīti ne viscauri ar (intonāciju ziņā) vēlamo pilnību un

dažur varbūt pat nepareizi. Tas stāv sakarā ar to, ka mūsu

teicēji pa lielākai daļai bija jauni ļaudis, kas vārdu intonācijas

ne katrreiz droši zināja un retumis pat pavisam neizšķīra
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intonācijas. Gadījumos, kad no viena pagasta bija divi teicēji,
dažkārt kādu vārdu viens izrunāja ar vienu intonāciju, otrs —

ar otru; tādos gadījumos intonāciju pa laikam . esmu atstājis

neapzīmētu. Diezgan bieži esam novērojuši arī svārstību ga-

lotnēs: kas vienam piem. o —celms, tas otram dažkārt ū —

vai ē — celms; pa lielākai daļai šī svārstība laikam izskai-

drojama ar to, ka mūsu teicēji dažu vārdu formas nav pietie-
koši pārzinājuši. Sevišķi grūti vārdu īstās formas izzināt sveš-

niekam ir tāmnieku apgabalā, kur galotņu patskaņi zuduši

un arī piedēkļu patskaņi pa daļai stipri vājināti un pārveidoti;

tur rekonstruējot rakstu valodas formas var būt kļūdas ievie-

sušās. Grūtības rada dažkārt arī augšzemnieku formu pār-

celšana rakstu valodas skaņās: par č un dž tur dažkārt

nevar droši izzināt, vai tie no vecā č un dž, jeb no vecā k

un ģ', tāpat tur dažkārt grūti šķirams jaunais divskanis ci (no
vecā ī) no vecā divskaņa ci, jaunie patskaņi a, ū (no c, ē) no

vecajiem a, ū (piem. Atašas vārdā Latgalē pirmā «-skaņa

pati par sevi var būt cēlusies gan no vecā č, gan no vecā a);

tādos gadījumos arī šai daļā lietoti stāvie burti.

Grupējot vārdus esam turējušies pie vecā apriņķu un

pagastu sadalījuma, jo tam ir savi pamati vēsturē. Bet sakarā

ar to, ka jaunākā laikā nereti kāda māja no viena pagasta ir

piedalīta otram pagastam, te dažkārt viena un tā pati vieta

varētu būt minēta divu pagastu vārdos. Šāda rakstura un

rakstības kļūdas, kā arī izlaidumus lūdzu man paziņot,
lai otrs izdevums (ar visas Latvijas vārdiem alfabēta kārtā)

izdotos pilnīgāks.
Ar nožēlojumu redzu arī, ka ne visur ir apzīmēts apdzī-

votās vietas raksturs (ciems vai māja); arī šis trūkums pēc

iespējas turpmāk jānovērš.
Bet visvairāk man žēl, ka dzīvo starpā nav vairs K. Būgas,

kas vairāk kā jeb kurš cits būtu pasteidzies zinātniski izman-

tot te savāktos vietu vārdus.

J. Endzelīns.



Kurzeme.

aizputes apriņķis.

Aizputes pils pag.; iedzīv. — pileniēki2
. J.

apludki (nava vairs), baltcepuri, bēres („bēri" B.), bērziņi,

briņk(u)kalni, brūveri (nav vairs), buskalni, dambji, daūderi,

degšņi, dreījas, dubeni (nav vairs), „dūņi" B. (nav vairs), eikši

8., elderi, gravu kalni, „guori" B. (nav vairs), ifbiņi, jaūnzemji

(nava vairs), kaln(a)lauki, kalna gali (kalniņi), kaļavas, kanne-

nieki (nav vairs), kaspari, knīpas (nav vairs), kreži (krezis),

kibji, kika (nav vairs), laū(k)gali, lūdjas (nav vairs), mangaļi,

mediņi (nav vairs), melfnjbārži (nav vairs), meti, „padambji
ft

8., peīzas, pelēķi, plečmaļi, pikuji, „pūces" B. (nav vairs), re-

mesi, sīmaņkalni, skrūskapi („skrūvstupi
X B.) (nav vairs),

strīķi, šēntāles, šļafhpas, šķeldas, šuras, ūīmas, ūsas, uormaņ-

kalni, uozuoli, vāles, vecvagari (nav vairs), velengriēži, vente-

niēki, vēres, vilki (nav vairs), „ziepoli" B. (nava vairs), zveji,

žagatas, žibas, žīdiņi (nav vairs).

dubenu muiža, iēvades m., lavīži, aizputes pils.

dīķi: bezdubenis, ciēmaldīķis, gūža, pavilcis, „pludaksnis*

B.; purvi: dudpurvs, plecis, plūdcis, stafhpūtvs; pļavas:

bncene, guozene, ģeīzene (jjg'ēzene" B.), ģibdanga, „klaipene w 8.,

ķifcene, lefhpes likums, pakulene 8., skārdiens, ~smeķīzarene" 8.,

stumbrene, škibene, tīrulis, tītsātapļ., varinka 8., zīles danga; meži:

degsnis,gūžas aste, sāteņu m., strupaūšu birze;lauku. aparas: kuds-

lāma, piža; kalni: bandas k., čāpas k., gubas k., krimendeles

kalva, kūkaiņ-k., maras k.. misiņ-k., paūra k., psrkūdna k„

pūdjū k., šķiltavu k.

alsuhgas pag-.; iedzīv. — alsundznieki. 2 J.

andiņi, anuži (nom. s.: annzis), balgalvji (,-gaļi" B.), ba-

lūoži, bāliņi, bekeri, bērzkalni, biēranti (~-andži* B.), bruģāti,
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brūni, bulkas, bumbuļi, bunti, buht(a)kalni, būcmaņi (arī: tud-

miņi), būriņi, ceiņi, ceplīši, „čagaļi" B. (nav vairs), čūksti,

degs(ne)nieki, dižarūji, dižgalvji (~-gaļi" B.), dižkārtas, „drav-

nieki" 8., driguļi, duhduņ, gaišumi, gāčas, grabji, grīvkalēji,

jaūnaraji, „jaunzemji" B. (arī: „knauķi" B.), jēli, kalēji, kaln-

arūji {buoju, „dižie" 8., „kležas" 8., nagliņu), kalniņi, kanne-

nieki, „karlupji* 8., kānes, kārklupi, kliņģi, klunksti, klūģi,

knipludki, kukši („kukšas tt B.), kulbuļi („skreduji" B. un skur-

buli" B.), kulpji y
kunduri, kuhdziņi, ķeļķi, ķiņķi, ķīši, „lači" 8.,

laūgaļi, laūkalapsas, lezeriņi, lihkuļi, lipšņi, „liezoni" 8., lūžņi,

[„meņģi" („kalpi" un „vilpluči")] 8., mucenieki, muīžarūji,

padubji, panti, paūllnes, paūņ, pāži (nom. s.: -ziš), peku kruogs,

pņrkuoni, pērsi (nom. s.: -sis), pidiēli, pihti, pīkšas, pīšļi, pleci,

„plintes* 8., putkuli, „putni" 8., pulīši, pūtēļi, pūfi, puodiņi,

puoļi, raībuļi, ratenieki, rauši, remesi, rijvagaņ (izr.: riūgaņ)

„rubekļi" 8., rudumi, ruobeži, salmarūji, sedļi, silarūji, siļi,

skrlsti, slūži (nom. s.: -zis)
f

sniķefi, „spristiņi
w

8., „spruoģi"

B. „spuļģi" 8., steras, „stirnas" 8., straūti, strehceļi, strīķi,

w
sumatas" 8., sūniņi, sveķi (arī: sviķi), svēģeļi („-eri w B.; arī:

jaūnaraji), šķiļi, „šķituži" 8., teņņi, „tilti" B. (nav vairs),

treīdi, truļi, „ulmi" 8., uztupji, Ūsiņi, varkaļi, vecvagafi, vil(n)-

plūči, zaļmeži, zaķi, zariņi, „zitiņi" 8., zvaguļi, žibji.
muižas: almane (almūle B.), alsuhga, „balande" 8., blin-

tene, gfāvere, reģe jeb reģi 8., satkanmuīža, stirnu muiža,
uozuolmuīža (nav vairs).

ezeri: „dēlene" 8., kukšu ez., ez., zvirgzdu

(„zvirgžu
X B.) ez.

kalni: dižgabalu k., kangara kāpas, „redeļu" k. 8.,

„skapare" B.

pļavas: eīgudes vada („eigutes w B.), „lepicas" 8., „mār-

gava" 8., meņģe, nikudruvas vada, „papūnes" 8., „pesles" 8.,

„spulķuleja
ft

B-, tlralaūks („tirlauki" B.), „verkutene
a B.

ganības: [„branci",
M

čimas sāts", „stimene", „sunakslis w

,

~šļapatene
a

,
„ukse w

] B.

Apriķu pag.; iedzīv. — apriķnieki2 . J.

aizas, ansiņi, „anuži" 8., apšuragi, „aži" 8., braņki,

brūni (nav vairs), brūvējkalni, buciņi (nav vairs), čigas, čimpji,
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„dižkalpi" B. (nav vairs), drelmaņi, dumpji (nav vairs), elki

(agrāk: „elkaleji" B.), gausi, gfavenieki, guorļi, ihtiņi, īpaši

(nom. s.: īpašs) „īpašas" B.), iēsalnieki, jaūnaraji, jaūnzemji,

kalēji, kalējsāti, kaspari, kaūpji, kfāvalki, ķesteri, lankas, laū-

cenieki, laūgaļi, liēlkungi, lūžņas, mežvagafi, mikelīši, mucenieki,

mūrnieki, neruļi, niklavi, pavāri, pāčukalni, peles, penči, plaūši

(nom. s.: — sis), puiļi, pudpes, „remeši" 8., riekstiņi, rīvkalni,

„ruiķi" B. (nav vairs), rudķi, sņki, ~spraģi" B. (nav vairs),

sprāguļi, „sumpiķi" B. (nav vairs), škifi („šķiras" B.), tuhtuļi,

ūpji, vanagi (nav vairs), „varkaļi" B. (nav vairs), „vasarragi"
B. (nav vairs), „

vāveri" B. (nav vairs), vecvagafi, vernāti, „vēveri"

B. (nav vairs), zābaki, zvaīguļi, zveji, žākari.

muižas: anuži, apriķi, „dzērve" 8., dzihtare, kalnamuiža,

uozuolmuiža.

četras mājas (niklavus, tuntuļus, sprāguļus, vecvagafus)

kuopā sauc midzeņciemu; citas piecas (kasparus, lankas, liēl-

kungus, „rūgumus" B. jeb „staleitus" B. un sskus („sēķus"

B.) — upsēži.

dīķis: dzēkaiņdīķis.
kalni: aludksnes k., tuņķu k.

pļavas un lauki: [„atgroze", „braņķene", „bukudanga",

„būkšņas", „dzierdene", „glodene", „kaibuti", „ķērmeļu lanka",

„melnkrūte", „pārgrauze", „ruoķene", „speķene"] B.

asites pag.; iedzīv. — asitniēki? J.

ābelniēki, grāvi, jānaiši (jānaitis), kaļķi, pirtkufi, preīkši,

pumpatši (pumpaitis), saūkahti, sileniēki, spihgas, veldumi, zidari;

ābelniēku muiža.

aūceniēki, cņrpi, dāņeniēki, dižpidži, dīcmaņi, ehdruši (en-

drutis), gudbzemji, gūži, jermuši, kuši (ķusis), liēģeniēki, liēģi,

ļaviņi, mežiņi, minki, pņrkudni, preīkši, pudlenči, redīni, staņas

kruogs, strīķi, sudmaļi, valli, vecvagafi, veldumi, vinduoli,

viģeļi, vistiņi; adāma muiža, asite, elka, kārļa muiža.

baihši, braži, degšņi, duki, labrenči, stepiņt,

stervņni, tilteniēki, vagarņni, zvani; aūdara, kalna muiža.

alkšņi, baluoži, bĢti, bites, brūveļi, cāļi, čāmuļi, čukas,

egliēni, eņģeļpūsti, glāzeniēki, gfauzdupi, gudbzemji, jaūnzemji,
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iumači, kalņti, kalniņi, kazgfavi, kļāvi, krišjāņi, kundeniēki,

lubas, mālakalni, mikeļi, mušas, pūces, ruhguli, sīpudli, skaļki,

trumpji, tuļči, uozuoliņi, valči, vēvefi, zveji; baga, dihzdurbe,

sepene.

apši, bezzudbji, blažģi, kalēji, lejniēki, lūki, tiļuki, zaūri;

meženiēku muiža.

bariidni, briēži, brūveļi, deģi, egliēni, ezergaļi, jaūnzemji,

junkurņni, Jāņi, lahkupji, lejniēki, mikas, reiņi, škimeļi, zāģeri,

zeīdāki; nuodegi, nuodegu vartāja.

bindžu ezers, ģēģera ez., ģiļa ez., raūdeņu ez., gudra dīķis,

valpalejas d.; pļavas: attekas, bastenes, iņķņna lanka, lāmas,

puosumi; vēres k.; meži: gūģiera m., jācenes m., klagata m„

kruojas m., mahgalu mežs, sprukstene; pūku purvs, puopiēns.

āzviķu pag.; iedzīv. — āzviķnieki
2
. J.

„aizdārzs", baūbļi, w beķeri", befķi, bņti (
M
bētes" B.), braži,

degšņi, eglieni, eīdiņi, „graikši" 8., ģibieši, jaūģiedi (
w

-ti* B ), jehči

(ari: zviedri), kadiķi (jeb ~-eģi" B.), kalnenieki, karuļi (jeb ~-li"

B.; arī: silenieki), klabji, klaīši, kliēsti, „krīsišķis", ~krūmi" 8.,

kunkuļi, keruži („ķeruši w

B.), „ķiviļi", leījas, „leiješi* 8.,
„maži" 8., „mežkalpi", mežakārļi (arī: trumpji), mižuīki (arī:

greījeri), narki, pampālijas, paūļi (arī: ruīcqni), pņrkuoni, pikeļi,

pļuduri (jeb „-ers"; „pluduri" B.), priēd(e)nieki, pupaiņi, „purve-

nieks", „pušiņš", pūči, ruogas, „sitišķes" 8., steini, sutiški,

„svarišķe" 8., švirksti, šildefi, šiliņi, tilibi, „timbariw 8., „trū-

bišķe", „upenieks", „utukalns" 8., udzudli, veči, „velens",

vēvefi, zariņi, ~zitišķe", ziēmeļi, zvaguļi.

muižas: ahnasmuiža, diždāma, gustenberģe (
w
-berga"; arī:

zaveliške), mazdāma, mežamuiža, „ņuņavmuižaft 8., raūži («rau-

das"), smaīži, uozuolmuiža, vidusmuiža (arī: laūkumuiža).

iznīcinātas mājas: [„apriķa
w

,
„birznieki", „leijenieki",

~nārvili",
wpriceļa", „svara", „vilaši", „zveije"] B.

dīķi: [„diednišķe", „lendums", „prilatišķe", „šķendene",

„zirģine"] B.

kalns: iškartas k.

avuoti: [„teimats w

,
«stulbais viņģis"] B.
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purvi: [„pužu peļķe", „rūdija", „šķindene", „vaidu

peļķe"] B.

lauki: „bābišķe" 8., „dzenap" 8., „guršišķe" B, „iāni-

šķe" 8., klani, „ķeludišķe" 8., „spiģene" 8., „šļiedupe" 8.,

„varišķe" 8., žaūtrišķe.

pļavas: „brukšolu lanka" 8., daūba, „debeja" 8., „eķe-

nišķe" 8., „elderis" 8., gaiļus, „judline" 8., „kaķmilže" 8.,

„kāpostine" 8., „kurtene" 8., „ķersute" 8., „ķervišķe" 8.,

„ķiržine" 8., „laurene" 8., „lugna" 8., „makštine
a 8., „motija"

8., „pileles viņģis" 8., „pīvales" 8., „pustele" 8., „skūrišķe" 8.,

„slīža" 8., „smukaļi" 8., „spraudišķe" 8., „stilgas" 8., „sva-

rišķe" 8., šķendene, teraudišķe, „treknišķe" 8., „trivane" 8.,

„vaidlaņķe" 8., „viņģe" 8., žvinguļa dauba.

meži: [„ķepulene", ~ķerpe", „plešķine", „stilģene"] B.

basu pag-; iedzīv. — baseniēki1. J.
araūniēki: bigas, gravas, gaili, jaūnaraji, kalteniēki, kriņ-

ģelkalni. lahceniēki, maūrici, blaža mucenieĶ, pikšasm., smidri,

ūdri.

naglu ciems: anduli, dīgaiņi, dubeni, guļas, jēres, kaībuti,

kunkuli, naglas, nāraiši (nārailis), svelmes, vecvagafi, zvirbuli,

žibji; basi, cerenda.

birženieki: dižandreji, „ezerrūmes" 8., ļrkuli. galviņi,

judstkalni, „kalni" 8., ķesteri, lāči, lezas, lūki, maūči, nuģi,

pudli, spriņģi, strēlīši (strēlītis), valkovski, vecvagafi, žambji;
birzi.

kalni: „ānikas" k. 8., čigānu („cigaūnu") k., čibenes kalva,
„kauru" k. 8., ~kunča" k. 8., lušas kalns; purvi: īlena vada,

sudrabenes purvs, kudniņu pluocis.

meži: [„dievapluoks", „laskuma mežs"] B.

bāta(s) pag.; iedzīv. — J.

gulbenieki: braži, brieži (briedis), bučķi. gārņi, iņņi,

iškadi, kadeģi, karzuoni, krieviņi, lāceņu kruogs, paūli, pņrkuoni,

preīkši, risi, salmiņi, saūkahti, sili, sulmji (šuīmis), ušti;

aūgusta, gulbena (jeb-e).

paūleniēki: biērahti, burvji, gārņi, gudbzemji (jeb guob-),

iņņi, kaļķi, kunkuli, ludiki, mahgali, maži, tīlišķi, vļški.
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peļķeniēki: bābeļi, bērziņi, bņti, brasli, briškadi, budkumi,

dakšeņu kruogs, dubeni, dudbeļi, gārņi, ģenavi, iņņi, jaūnzemji,

jūmači, kaifi, kaļķi, karzuoni, kazbari, krazišķi, kraža kruogs,

krūzas, lētižniēki {leitisnieks), mežaiņi, puļķi, pupķinkalni, put-

riški, rauvas, ruzeiki (ruseiks), saūkanti, sila būdas, sil(e)niēki,

simaitiški, lintiņi, treīmaņi, tuski, ūbeli, upeniēki, vitiņi, ziņģi

(nava vairs); bāta, vecbāta, raž.; degsnis, egliens, kuopenieks,

lejnieks, pudlis; dīķi: bezdubenis, braģa lankas d., časkstenes d.,
klbura d., kikurs, pasijas d., pižuka d.; pļavas: dakšene, jaņ-

ķene, jurišķe, lanka, lībene, likupe, mežaina peļķe, kraūzupišķe,

degšņa pūstas, puinišķis, raūvene, vitene; mežs: vidmede.

briņķu pag.; iedzīv. — briņķenieki2.

1) briņķenieki: alpi, birž(e)nieki, ceplenieki, dekmefi, eži,

gfaviņi, gudbzemji, jaūnūs-mūjas, kalniņi, kaž{e)nieki, krūmi(ņi),

kučiki (jeb -uki), kvāši, lādiņi, lapji, laūkgaļi, laši, lētīži, lifhbiti,

līguti, luhtufa kruogus, mit{e)nieki, oliņi, pļav{e)nieki, priēd(e)-

nieki, putni, skrund(e)nieki, straūtiņi, škilupi, upenieki, udš(e)nieki,

uozuoliņi, vanagi; briņķu muiža, dārt(a)smuiža (iedzīv. — dārts-

muižnieki), mežgali (iedzīv. — ntežgalnieki), nikrace (iedzīv. —

nikrācnieki);

2) diž-dzeldnieki: buhki, cimmefi, damb(e)nieki, drunki,

glāz{ē)nieki, grūž(ē)nieki, gūras, jaūnzemji, kaūpi, kuhci, muiž-

arūji, padambji, pāčuki, putni {dīķa — jeb dižie un mazie),

ruši, silsāti (cilsāti), spručsti, sudmalnieki, šķērveļi, zuoslqni;

diž-dzelda, dzelzgale;

3) maz-dzeldnieki: bites, ezergaļi, kadiķi, kalniņi, krīči,

putni, puoriņi, strazdi, strēlnieki, stūfi, tuņņi, šķērveļi,

maz-dzetda ;

4) nikrācnieki: balkaiši, gaiļi, grābji, jaūnzemji, kalnenieki,

limbaiši, līguti, mišeiki (jeb -aiki), mitenieki, rukaiši, stifpeiki

(jeb -aiki), tūbeļi, viļumi; altufpe (Altdorf), nīkrāce;

5) tukumnieki: dūdvaļki, jānaiši, pūces; tūkuma muiža;

6) vafmsātnieki: dudbļi, jaūnūs-mūjas, kļāvi, ķufki, laūmes,

lazdiņi, lejniēki, lēģernieki, sili, strāši, sudmalnieki; muīžarūji

jeb ventas muiža, vatmsāta.
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ezeri un dīķi: briņķu ez., īkaste, kriēvaišu dīķis, naudas

dīķis, raūdenes ez.

kalni: āža k., eņģeļu k., kāķa k., kupša k., naudas k.

gravas: valks, dudbes valks, križu valks, vēvefa valks.

meži: degsnis, ļuļa mežs.

purvi un pļavas: āzaru purvs, bahdenes, bihdze, briēdene,

dabrene, grivaiša leja, gufnu-starpa, kaifa purvs, kanavu dīķis,
kara (ar r) purvs, klaipenes, kuopu purvs, kaūlausis, ķīšu purvs,

ķives lanka, ļūļene, pluocis, sandara lanka, sātleja, sprahcene,

staņķene, sudraba lanka, šleīpuks, šķņrdule.

apgabali un atsev. vietas: brīvgfāvis, gaīliens, izdeguml,

pleīķe jeb pleīķis, titeļi.

dravas pag.; iedzīv. — dravnieki1. J.

aīkas, aļenkas, atupji (nav vairs), avuoti, bites, birznieki,

brašas, bruči,
„

brūveri" B. (nav vairs), buči, cibuli (~-ļi" B.),

čapši (nav vairs), daģi, dapas, darvdedži, desas, didži, „dreijas"
B. (nav vairs), dzeņi, „epsti" B. (nav vairs), gaiļi, „grāveri" 8.,

īleni, iēsalnieki, Jaunarāji" 8., jaūnzemes, kalnenieki, kaūki,

kārļkalni, klāviņi, „krauļi" B. (nav vairs), krūzas, ķesteri,

ķēniņi (ķēniņģis), ķikši („valkaši" B.), lādiņi (nav vairs), laīduPgi,
lusti (nav vairs), lūči (nav vairs), ļuļļas, maūļas, mežņrmaņi,

mežvagafi, nikas, nuovadnieki (nav vairs), pakalni (nav vairs),

paņas, paskas, pavari, pizari, pīles (nav vairs), pluoči, puf"vi,

pudļi, raņki, raūši, remesi, ruņģi, rūklenieki, rūķi, saldenieki,

salmuoji, saulītes, skuīras, smilkši, smuļķi (nav vairs), spriedēji,

sprudsti, strīķi (akmenes un dzembes), šuvēji, sūrigi („sūrigas ri

B.), ~šķērši" B. (nav vairs), „tīsi" B. (nav vairs), vecvagafi,

vehtenieki, „vinki" B. (nav vairs), zeļļi, zemgaļi, „zīles" B. (nav

vairs), zveji (nav vairs), „žurbji" B. (nav vairs);

muižas: akmene, cīrava, iurģu m., kārļu (arī: rūļu) m.,

valka m., vidusmuiža;

ciemu vārdi, kas senāk lietuoti, apzīmējuot zināmas mājas

vienkuop: [
w
dzembenieki", „ķenenieki", «pilsētnieki", „skode-

nieki", „upsēžnieki", „vedmenieki*] B.
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ezeri un dīķi: gārdze, janduosts, «kalvenis" 8., klāpuors,

lampuors, «lapainis" 8., «laumas dīķis" ii., «mēra dīķis" 8.,

spurdze, «vecezars" 8., vedmas dīķis;
kalni: «auvas" k. 8., bliēka k., «grizuļu" k. 8., „pa-

ķūksne" 8., «paugas" k. 8., «rabeņu" k. 8., „viču" k. B.

purvi: [«bābas" p., «buku" p., «irmadangas" p., „kažu" p.,

„mažu" p., «mīļa tēva purvs", «pordangas" p., «pūkainis",

«rūpiķu" p., «vārļenkas p.] B.

pļavas: [«aviene", «baltās ķēves pļava", «dildukšņa" pļ.,

«grodmale", «iekaine", «kara" pļ., «krieķenes", «ķūķene", „lei-

šatgals", «ļāršļunka", «pipurene", «pumpene", «pupene"] B.

meži: [«bingulis", «blusu birze", «garpaltes priedes",

«puoļu priedes", «sēmes birze", «šādzes priedes"] B.

Dunalkas pag.; iedzīv. — dunalcnieki 2
. J.

daidzu gals: gaiļi, gravas, inti, jaunkufigi, juorki, kalēji,

klēģi, krudši {kruotis), kaūpiņi, lūki, rampenes, reībuļi (nava

vairs), rudze(m)niēki, speņģi, strīķi, strīķusāti, suži, trenkuļi, veili;

dunalkas gals: andari, blusas, čučas, grudši (grudlis), kriki

(nava vairs), kūlbefģi, lipalti, putriņi, rungas, sahdari, spāģi,

stūņ, tuiiņi;

lekšu gals: anči, apiņi, atupi, āgaiņi, bihdari, «bruņenieki"
B. (nav vairs), brūži, dārznieki, desas, eži, ēpeļi, gar(a)paltes,

«griguļi" 8., izdegi, jāteniēki, «jebauri" (~jēb-" B.), jeki, kaņuoti,

lāči, lafhbas, «māli" 8., pani, paūzari, plaūkli, plūdumi, put-

riņi, renči, «skruoderi" B. (nav vairs), tungužas, tastumi, utiņi,

vecvagafi, zebres; griguļi (ziēmupniēkos); bihdaru muiža (arī:

vidus muiža), daidzu muiža* dunalka (dulenka), kalna muiža;

kalni: «cieļas" k. 8., elka k., garišķu k. 8., naudiņas

(«naudienes" B.) k., «riedeksnis" 8., sātu k.; meži: kadiķi (ka-

degas), vāles mežs.

lauki: [«jānakslis", «kuitas lauks", «kužas dārzs", «ķipara

lauks", «mulikas lauks", «rūmenes lauks", «skubriene", «umur-

kalva".] B.

pļavas: «apstringa" 8., asiņu purvs, «ābiste" 8., «bēd-

ravene" 8., «biemesrags" 8., «laksleja" 8., lapainis, «pladvēre"
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8., „plaikuze" 8., „peķavieta" 8.. „pūkaine" 8., „traiska" 8.,

„skuirene" B.; vērves dīķis, zviēda purvs;

ganības: [„bāgtes rags", „ķuņķene", „lūzne", „rampene",

„übras vieta", „varika"] B.

dzērves pag.; iedzīv. — dzērvenieki2
.

J.

aņi (arī: aņas, „aņus" B.), baltiņi, benciņi, biruļi, brašas („bra-

žas B.), brūveņ, būri, bušas, diņi, driēgi, drubeži (
w

-ši" B.), du-

beniēki, dupleniēki, gabriki (~-ķi" B.), gaiļi, gravas, gfāvefi,

gudbziņi, jēkuli (~-ļi" B), kalejiņi, kalneniēki, klepeņ, kliēsmiti,

kupši („-as" B.), kemeri, kesti, kihti, lafhbji, līdēji, līmeži (lī-

mežs), lūkas, mangaļi, meīji, muokuļi, nadziņi, neīmaņi, pliēņi,

„pulas" 8., raņki, remesi (ari: ķimi), rēdeniēki, sakuoni, saū-

leskalni, sniķeri, spalvēji (~-uoji" B.), sprudģi, sulaiņi, suniši, šudiki

(~-ķi" B.), teiceniēki (ari: vādari), ūbuļi, „utas" 8., utiņi, vindučli,

viņķi (ari: ķelpas), zuhdas; pagastā izšķir ciemus: „biezais" B.

jeb dižais c., „dzeldenieku" c. 8., dzihtarniēku c., grāpsteniēku

c., prūšu jeb „prūšenieku" (B.) c, ruopelniēku c.; muīžas: brāļu

m, (jeb „tuņu" m. B.), dzērve, gaiļu m., grāpsle, lūkas m., ma-

rijas m., pundiki (~-ķi") B.;

dīķi: dzekainis, jaūnaklis, sūnūkslis;

kalni: strīķa k., valtes k.;

purvi: tīrelis, tuņņu purvs;

mežs: „ārlata" B.

Embūtes pag.; iedzīv. — embūtniēki 2
. J.

ansiņi, arāji, aūdeņ, baļķi, bifzniēki, birziki, blusas, brī-

niņi, brūži, brūveļi, buki, budmaiši (buomaitis), cammaļi, driēki,

gaiļi, grunti, ģītiņi, jaūnzemji (arī: bažuļi), kadiķi, kalniņi, kriē-

vaiši (kriēvaitis), ķēniņi (ķudninģi), lāči, lejniēki, līguti, lunti,

ļūļi, maci, migliņi, pavāri, priēdiķi, putni, pūdiki, purviški,

pūtēļi, sedudli (nava vairs), sili, simji (arī: simes), slaktēji,

smiksteri, suni, škiēfi, vaīči, veldumi, vēdiki, vindudli, zveji;

embūte, jāgmiņi, runas muiža, vārke, vībiņi;

bērziņi, biki, grāviņi, jaūnzemji, kanavi, mustiņi, purviški,

sprudģi, valsāti; bakūze (bakūži), krustkalna mž., līdzības;
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bricaiši (bricaitls), bmžeļl, butkas (arī: strauti), drapeļi,

kurmji, lažģi, lejnieki, škiēri, truiki, upenieki, vecvagari; dēsele;

dīķi: ālaiša d., pūdika d., vertize; kalni: budša k., ēķena

atkaltie, kapšeļa (kapšera) k., krieva k., kuiļa k., muhdiķa k.,

radiņa k., ruņģa k., ruddzes k.; gravas: sniķefa gf., skupdes

gf., spīka gf., zavetnieku gf.; mežs: ažmugure; bada lauks,

brūveliņa, draške, kēniņģis, zundišķis.

grafhzda(s) pag.; iedzīv. — grafhzdenieki2. J.

dižgramzdenieki: bunci (užeļa jeb sila b. un udzuola b.

jeb atāli), ezeri, gruduliški, kadiķi, kaļši (arī: „jaūģiedi"), kapi,

lapši, liēma(i)ķi, lūki, maūriņas, mežaiņi (arī: iņki), muļļi, pa-

vāriški (jeb -šķe), priēdnieki jeb prūši (senāk: meiļ-a sāmeļi),

purvenieki, pūstas, sāmeļi, smiltis, vecvagūfi (ari: ķaūfi), veīti;

muižas: apši (ari: vartunišķe), dižgramzda m., jaūngaļķinte

(arī: sprūda muiža), lauku m., smikstes (smikšu) m., vecgaļķinte;

mazgrafhzdenieki : adāmi, buividi, dakterišķe, dārznieki,

dudbeļģifti, ezeriņi, gaļķinti, gyav{e)nieki, gudbzemji, ģibieši,

iņķis, jeksti, jehki (jenkus, „jankus" 8., enkusi), labraki (nav

vairs), runģi (jeb ruņģi), saūltteņi (saulītes), sikšņi (kapu-, lapu-

un upes-siksna), silenieki, sīmaņi, sudmaļi (arī: keņ); muižas:

biržu muiža, jaūnūmuiža (arī: raņģiņa, raņģene, raņgišķe), maz-

gramzda m.;

trekņenieki: bifz(e)nieki, brazdeīki (~-aiķi" B.), kelpuši

(nom. s. -tis), pudtkaļu tilgaļi („podkaļi w B.), šalti, truši, uk-

stiņi, vērpji (vērpis), zviedri; muižas: jaūnūmuiža (mežaiči),

jānaiši (arī: muižeļi), jāņumuiža, „mežaiņi
w

8., trekņi.

vītvika dīķis.

pļavas: „babis" 8., cērpiena, dragūnišķe, „kāršines ft 8.,

kfāces, keriške, pūsta, „rudija" 8., trendine" B.

kalni: [„aniku kalni", „kara" k., „kāķa" k., „truma" k.,

w velnaklēpis"] B.

lauki: [„brūvelišķe", „cienmātes", „daukšine", „druvi-
tinas" (ar n), „gaušišķe*, „kleperišķe", „klibame w

, Mķelline",

„pērkonišķe", „pēršas", „pūķine", „sproģine",
w
vēverišķe",

„vinkelišķe"] B.
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gudeniēku pag.; iedzīv. — gudeniēki 2
. J.

adzeniēki: billes, cerpi, čučas, dāgaļi, degšņi, dimas, „jan-
koti" 8., kaūliņi, lūžņas, pidakšas, pihkas

>
pikšas, prūši, pūri,

pūtēji, rubekli, saltvalki, tipšas, vecvagari, vē(j)sarāji;

gudeniēki: anti, bunti, čimas, jenkas, kolbas, kahdari,

katlāpji, kaūtiņi, kunkuli, meīfi, ruņģi, streļi, stmijas, šeņķi, viči;

jaūnmulžniēki: aniņi, buļļi, jaūnaraji, jēres, kaņepvērpji,

kebfi, leīškalni, liskas, reīņi, ruņģi, smidri, strīķi, veči, zariņi

(„kramzaķi" B. un
w
buršas" B.), zundas;

adzu muiža, gudenieku muiža, mejakalna m. (nava vairs);

zvirgzdu ezers; kalni: cepurītes k., leiškalnu pilskalns; purvi:
drudža p., vil{n)kārsis.

kalstu pag.; iedzīv. — kalētniēki2. J. -f- E.

akšeļi, alkšņi, apšeniēki (nava vairs), audari, avuoti, ba-

ludži, bitites, birznieki, brieži, brūveri, būdžaiņi, buīvidi, cābeļi,

celmenieki, dakteri, dārznieki, dīki, dihviēši (dihviētis), dzērves,

dumpji, dzeguži, eberi,garuoži, gludaūši (gludaūsis), grabji, graīkši

(graīkstis), gravas, griētņni (nava vairs), griēzes (nava vairs),

kalneniēki, kanīzepa kruogs, kāļi, ķeīņ, ķeizari, ķempji, ķeņ, klaīši,

kļavas, kudumi (nava vairs), kuplņni, kupši (nava vairs), lankas jeb

laņki, lejas, lejniēki, majaūšķi, mažeīķi (mažaiki), meīfi, mež-

malas, paipas, pauļi, piziki (arī: ruīcĢni), plēsumi, pluostniēki,

priēdiēna kruogs, puīkeļi, putiki, puži, pūces, puoļi, rači, reīņi,

rubeži, rudeniēki, ruņģi, sauši (saūsis), sileniēki, siseņi (arī:

meža sprūdi), skābji, skursteņi, spalvji, (s)prinči, spuļi, straū-

peniēki, sudrabi (nava vairs), svipši (svipstis), svāni, šulumi,

tiltiņi, tūbeļi, upeniēki, upītes, udguļi (nava vairs), udsteniēki,
uozuolniēki, vanagi, vasīļi, vļcki (veckuši, vļckus), vecvagafi,

zīles, ziēmeļi, zundas, žagafi, žagatas ; annas muiža, kalsti, maz-

krūts, ūdiki, upes m., uozuolu m., vidus m.;

pagastā izšķir: dižud galu, lejas g., mazkrūti, upeniekus,
uozuolniēkus, zadmiņus;

pļavas: babis, miēstiņa lanka, plaliķine, plud&re, puņa,

šiliņu lanka, spulģe, šķimelišķe, tilze; kalns: rudušu k.
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kazdahgas pag.; iedzīv. — kazdahdzniēki2
. J.

budjeniēki: auguši, āzvalki, čefnavas, čupatas, dimas, ķi-
nuži (ķinuzis), mucenieki, pudļi, rihkas, škipasti, vēveri;

druddzeniēki: aūceniēki, „drebuļi" 8., dudbeļi, gludauši

(gludausis), gravaiņi, kalnzemji, mel(n)vagas, muižardji, nudvadi

(arī: cisu kūjas), palki, pelēķi, plašāti, sili, tupiki, udzudli, viļi,

vil{n)pufvi;
cildeniēki: bifzniēki, brūveri, bufģeļi, ģeri, gaūsi, gudri,

kalni, kalnavirsi, rūšeniēki, vecvagari, vidukļi, viļi;

kazdahdzniēki: aluokstes, beltes, bikši (biksis), „birzenieki"

8., „blaki" 8., „buidas" 8., buņģeri, čīči, dzirkaļi, gariē, ģē-

ģeri, gērdņti, juriši, jūskas, kahneniēki, „katlāpji
ft 8., kriški,

„ķikuri" 8., lazdas („lagzdas
ft

B.), muižardji, papiši (papitis),

pēpji, prāviē, pujeni, „pulekši" 8., putni, putviņi, „remesi" 8.,

rūģi, rūni, rudlavi, rudņi, sakari, siļi, skabuļi, „skrēģi" 8.,

spmģi, strebūki, w
struņķi" 8., strupaūši (strupaūsis), sudģi, ta-

pini, tidi, truļi, vaiģupji („-ģubi" B.), valki, „vangravi" 8.,

vāģu kalni, zāģeri, zalsteri, zilēs;

pūņeniēki: āžukalni, bāzeni (raksta: bāzemji), budži (buozis),

grāveri, griguļi, gudbdziņi (guobzemji), ķempji, klaūģl, muiž-

ardji, truļi, utzuļi, vēveri;

vahdzeniēki: biērahti, buļļi, izņni, jaūnarāji, jaūn-

zemji, jeki, kahkāļi, kriēki, kiki, leiši (leitis), lingas, maūļas,

me]ki, piceļi, platkājas, plēsumi, plūhči, svahči, vecmuižas;

muižas: blehdlēna, budjas, cildi, drudga, kapšl, kazdahga,

„ķikuri" 8., pūņi, valāta, vahga, vecpils, ziēmciēma.

Ap 1835—1850 gg. nuoplēstas un muižai pievienuotas
šādas mājas: [„aldas", „brūveri", „čači", „dīgaiņi", „emmas",

„kubli
w

, wķiveli" (ar /), „maiķi", „pirikuļi", „plunciķi", ~smalķi",

„stakari", „tipši", „užuri"] B.

kalni: „adres" k. 8., „baušu" k. 8., čaņa k., kara k.,

„krožu" k. 8., krusta k., „pudžu" k. 8., „sanka" k. 8., „zu-

les" k. B.

pļavas: apkārttecis, matu lanka, melnsāta, misika, liēkne,

„pasija" 8., „piņķene" 8., pludcis, steņkis, „šķīre w 8., „vār-

dula" B.
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2

kluosteres pag.; iedzīv. — kludsterniēkī2. J.

jāmaikniēki: dzeņi, kāpeniēki, lapiņi, liēstiņi, saules kalni,

skrēģi, šķiet nieki;

kluosternieki: alkšņi, diņi, dižansi, dziedātāji (arī: siļi),

$rmaņi, gaūdiņi, kazkalēji, kllkas, labrenči, lepji, ļehdas, lūki,

mazahsi (arī: briči), megņi, mel(n)bārži, pidžas, pultūri, Sni-

ķeri, sunīši (sunītis), āķi, viēnlīdzi, virpeniēki (viērpeniēki), zīles;

kikurniēki: birznieki, blaki, baidās, degšņi, drebuļi, evārti,

katlāpji, kikuri, krauliši, leiši (leītis), muīžarāji, pulekši, remesi,

silakalni, vangravi;

mācītāja ļaudis: suvņni, vitkupi;
mareniēki: brūni, kalni, kalneniēki, maūčas, prīģeļi, vec-

mestri, viruļi;

muīžas: jāmaiķi, ķikuri, maras, mestra maīža, ūrāle; ķl-

kuru ezers; mežs: degsne; pļavas: grinis, vangrava.

labraga-ulmales pag.; iedzīv. — labradznieki2
. J.

labradznieki: atari, āļas, bērziēni, diņi, ērcenieki (ēceniēki),

galviņi, gravas, gudas, gūfhbas, „jaunarājs" 8., kalni, „klinķis"

8., kruddzenieki, kūgūļl, maldas, piņki, remesi, silarāji, spil-

dangas, staiguli, streļi, svakši („švākši" B.), šakumi, vārnas,

vēži, zaļmeži, zīleniēki, žīda lauki;

labrags, piēvika;
stranteniēki: āzpuori, baltmuīžnieki, drusti, jaūnarāji, judtiki,

ķērpi, ķetleri, leiši, nuddupji, pūces, valki; strauta;

uīmalniēki: buki, gulbji, gudniēki, kinnas, leīkas, liēlkalni,

markevici, piņņi (nava vairs), ridas, „svika" 8., teņņi, valce-

niēki; ulmale;

breņča kalva, suvejkalva; ganeklis, lūķa purvs, „pulis" B.;
buka rags, labrags, buka lunka;

pļavas: [„bebadruvas", pļ.", „bunspurvs",

„dzelziens", „klapara mežs", „krumzlas", „krustupes"] B.

lažas pag.; iedzīv. — laženiēki2
.

J.

lahksēžniēki: driēpas, galiņi, jēkuļi, juriši, kalneniēki, maīļi

(raksta: smaīļi), pehči, priēdniēki, tīdi, vējkājas; lahksēži, lik-

steņu mūīža (arī: līžu m.);



18

iaženiēki: baludži, bradumi, braši, brūveri, diņi, dtžpēterl,

kaūpjl, ķīvītes, ķūši [kusis), raķi, smiltnieki, speļģi, zīles; kūrele,
laža; klūdstere; ilksūmi (kalpu mājas; raksta: ilzumi); mācī-

tāja ļaūdis: atiņi, egleniēki;

padurniēki: āpiņi, degšņi, galiņi, ģībuorti, jaānzemji, kal-

niņi, ķebļi, ķihguti, kraūliši (kraūlitis)
t lāči, mūīžarāji, pudļl,

puosūmi, tūraiki, upenieki, usmas, ūšas, ūddl, vārsbēģt; lipa,

aizpates padure, silenieki, štakeldanga;

ruokaižniēki: ahteniēki, buši, čūri, dūki, kalni, klabji,

lafhbji, tuorķi (arī: tuorķi), ūdzūoliņi; rudkalžl; vairs neesošas

mājas: bunti, elijas, jaūnzemji, kūbji, paūri, putni, reķeri;

Aizputei piederošas mājas: beīlāti, brūderi;

kalni: dāneļa k., kaāta k., zviedru kalva; lejas un pļa-
vas: banas elle, lanka, raņģes. leja, vilbūtene, zīles danga;
purvi, dīķi: dūfhbra p., gužgulis, platā peļķe (pelce), prūšū d.,

stragūnis.

nīgrandas (jeb -endas) pag.; iedzīv. — nīgrandnieki
2
.

J

alšenieki: aļši (alsi), baļķi (balki), brasli, dūmiki, jūdstiņi,

kalnaiši (kalnaitis), lūki (arī: drušķi), šultl, ūlūpt, ūdzūdlnlēkl,

zvaguļi; aļšu (jeb alšū) mūlža;

dzlrenlēkl: baludži, befllnl (ieb ber-), birznieki, člbjl (jeb
čības), dīgļi, jaūnzemji, kalnaiši (kalnaitis), ķeru kruogs (nom.:

ķeras), mežaiņi, nudrl, prlēdnlekl, remesi, sptņņt, strumpjl, stūri,

šlrmeļl, špandavl, zaļenteki, zemdegl, želvjl; dziras, klagatas;

griēženiēkl: bahdzēri, čahkl, dambji, grelčl, griezes, jaūn-

zemji, kūži, lazdiņi, lubeniekl, ļenduml, mucenieki, remesi, sal-

denieki, streļi; grieze, kairu muiža, raibā m.;

meldzernlekt: kalneniēki, kļuvji, klrlšnlekl, lāči, laūgaļi,
laūceniēkl, lejeniēki, llbjl, pulvefģi, pūteļi, saldenieki, škerveļi ;

apšu muiža, meldzere, llēpu muīža;

nlgrandnlekl: beltes, birznieki (blfženiekt), brasli, brtcalšl,

brlniņi, draveniēki, drapeļi, dūmiki, elki, ņpl, gļ-avlņl, ģeidaišū

kruogs, jaūnzemji, kalneniēki, kalnaiši (kalnaitis), kanaviški,

krlcmaņl, kurmji, laūri, lažģl, lejeniēki, līdzības, liēkņi
(jeb -nt), ludši, mtēstt, mustlņl, pilvtškes (jeb -ki), purveļl, pūtēļl,
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ratenlēkl, salaņķi, sili, sniķert, sprudģi, strējt, šķērveļl, tabāki,

upenieki, vilki; jufģene, nlgranda, plkeju muīža;

mīlis, mūrnieki; čigānu kalva, sudraba kalns, zviedru kalns.

pļavas: cīrulene, mačulene, mīzuliške, svlņkene, zemgrīda.

mežs: titeļi. pužū dīķis.

tāšū-padūres (turpmāk: kalvenes) pag.; iedzīv. — padūrniēki 2
. J.

druodzeniēki: adzeļi, dižkalni, dunduri, egliēni, guobas,

kaupi, kaktiņi, knaūši (knausis), krlņģeļl, paūpĢni, pileniēki, pils-

kalni, rēkumi, strazdi, sternas, šādiņi, vecvagari; krusāt-druoga,

mazdruoga, pasta dmoga;

kalvennieki: bekeri, benkujl, dāvīdi, grabji, gravas, grudti,

grūženieki, juogujl, jaūnarāji, kalnarāji, kalniņi, kaņaāti, kaupi,

krekji, krūmi, lazdiņi, pavāriņi, piķi, plņķl, kazarmes (kazārnes),

remesu kruogs, ruodzeis), sāti, seduolt (jeb „-(/"), sūnaūši (sū-

naūsis), tīdi, vecvagari, vēveri, zviēdri; āzpūfve (āzpuore),

grūženiēki, kalvene, remesu muiža;

padurniēki: bušūpl, celmi, c§rpl, degsnes, dlcmaņl, ēriņģi,

ezergaļi, ģēģeri, Inti (nava vairs), jāņsētas, kānes, kaūlclēmas,

kaūliņi, klaūģt, kuncl, ķīši, lūši, mači, netrestl, pānl, piķi, prlēd-

niēki, pūfvi, ruški, stepĢnl, svāļl, tebras,
„ tiltiņi", tiēsneši, āsi,

uozūdli, vecmelņ, vecvagari; tāšu-padure, maz-padure;

pērbudnniēki: egliēni, ģēģeri, kuncl, ķīvīti, lūši, malki, ml-

laūšt (mllaūsls), mulžarājl, „pavāriņi", purviņi, skubji, splnnalšt

(splnnaitis), stuņģi, vecvagaņ; pļrbūdne ;

ezeri: bebres ez., ilziks, pūčdniēkū ez., stūlbes ez., vār-

dene; banka dlkls; pļavas: kara lanka, misikas, suņaste;

kalni: kapeļa k., vīna k.

pllsberģū -lejas (turpmāk: jūrkalnes) pag.; iedzīv

pllsbefģnlēkl - lejnlēkl2
. J.

āpas, āzgrāvi, bambūll, bēņl, brūveri, dambji, darvdedži,

daūģl, deki, dīķi, grājas, gravas, gūlbjt, jākaš, jaānarāji, kalki,

kalēji, klāvlņl, menckriki, ūdrkriki, kublas, kublusātl, kebres,

lāči, nikas, nudrkalni, pulpjl, rlvnieki, valceniekl, vamži, vec-

vagaņ; pilsbefģi — lejas mnīža.

2*
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pormsātu (pūrmsātu) pag.; iedzīv. — purmsātniēki*. J

ddiņi, āduži (nom. s. -zis), baļķi, beitēni, beķeri, beņķi, be-

tuži (nom. s. -zis), birznieki, branči („branci" B.), briēži (senāk:

„žāgi" B.), brunči, brūveri, budliņi, dārznieki, deģi, dihvieši

(nom. s. -tis), dīcmaņi, grav(e)nieki, gulbji, jaūnū-mūiža (iaūn-

kmoģelis), kalēji, kalneniēki, kļavas („kļavi" B.; arī: sprukt),

„kroģeļi" 8., kupši, lahki (~-as" B.), lāmi (~-as" B.), liēpas,

majuori, melri, „mežiņi" 8., „pauzari" 8., pavari (arī: smiūkši,

nom. s. smiūkstis), pelltqni, pil(e)nieki, prūsi (~-ši" B.), pufviņi,

pudliki, puomari, rāvas (arī: kazas), micņni, sikšņi, šiliņi, „ska-

liņi" 8., spruķi, strautiņi, tāluši (nom. s. -tis), tūnenl, npites,

ūdzūoliņi, vanagi, veckruoģeļi, vecvagari, velti, vistiņas (~-ņi" B.),
„ziemeļi" B.;

muižas: lelnumū m., pormsdtt, priēdniekū m., virplņu m.

pagasta izšķir galus: rumūlnlekl (purmsātnieki), utū datīga,

virpiņu danga.

izpostītas mājas: [„bičoļi", ~brēži", „māķeni", «mežsargi",

„miķelīši", „preikuri", „simši", „skrabuļi", „sturmji", „sturpļi",

„tijoni", ~vācieši", „vēžnieki"] B.

dīķi: „dzernu(=dzerveņu") d. 8., gramzda d., karu d.,
liēpqnu d., mača d.;

purvi: āža kalva, slamsta p

pļavas: „māckus kalva" 8., „preikulene" 8., rakt, „rau-

dene" 8., „sātiņi" 8., skrabūllšķe, „spuļģi" 8., „uziņas" 8.,

„veisele" 8., žldene;
lauki: [„bukušķi", „vācieša vieta"] B.

mdbāržū pag.; iedzīv. — rudbāržnlēkP. J.

lēneniēkl: bažuļt, blfznlēkl, blendeniēkl, gūras, imūļi, iēsal-

nieki, jaūnzemji, krievu kalni, ķaūpji, lūkaiši (lūkaitis), pūhdūri,

raņki, ruzaikas, saūllši (saalitis), slugas, šiļl, teteri, ūpji, vārz-

bēģl, varkaļi, vēži; lēnas lice;

pelcenlēkl : bezdubeņa kruogs, čaņi, daneļl, jaānzemji, kal-

niņi, kelrl, lejniēkl, lejas, mulžarājl, pumpas, spalas; pelce;

mdbāržniēki: ābuoliņi, ārlāti (rakstos: ēlerta spaiļi), biņ-
ģeļi, „birži", buciņi, bungafti, būiļi, „cālis", dzifkaļl (nava vairs),

egliēni, grabjl, jaūnzemji, kabatas (nava vairs), kāļi, kliņķi,
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krudgarāji, kēvalas, ķīši, laūksafgi, ļūdiki, mūrnieki, pakuļi

(nava vairs), pigas, pīšļi, pluiņi, preīskas, pūces, pusvāciēši, rud-

bāržkalni, rūgūmi, «ruobežnieki" 8., skudri, stališi (stalitis),

stenderi, straūti, spaīļi, sūnanši (sūnaūsis, ~sūnait" B.), šaūļi,

taūjēni, užuļi, uozuoliņi, zaļāki, zaļumi, zantiņi, zemturi, zīles;

kahdeļi, iaūku mūīža, maras m., rudbārži, zaļā muīža, vidas muīža.

dīķi: bezdubenis, driēka d., izdega d., kāruma d., kuņas d.,

sniķera d.,

pļavas: lanka, vilnenes.

sakas pag.; iedzīv. — saceniēkP. J.

ašiēni, aži, „āķenieki" 8., āpas, balgalvji, belzēji, brasli,

bruči, brūveri, būdas, caūrkalni (caūrkahnas), cerpi, daneļi, dan-

gas, dahdzeniēki, diņi, dzeņi, gaūniēki, gulņni, juostiņi, kalēji,

kalneniēki, kārpas kruogs, kāvužas, kāpeniēki, ketleņ, kliēņi,

kuki, ķūki, labmaizes, lādiņi, lankas, lanceniēki, laūgaļi, meņģi,

mūceniēki, nuļļi, paūki, pēžas, pikteņ, pihkši, plāteri, pūķi, pūdļi,

rateniēki, refhšas (nava vairs), rēki, rīvas, rudziēši (rudziētis),

rūķi, silarāji, „silavīri" 8., sili, smikši, „smiltenieki" 8., „spa-

nenieki" 8., „sproģi" 8., stādi, steīstari, straūti, strazdi, stūbji,

sudrabi, sunkuri, sūveniēki, štaīguti, talsenieki, teņņi, „tūtliķi" 8.,

tuojas, ungūri, uztupji, urgas, vārsbēģi, vītiņi, zīles, žinkas;

baltā muīža, lavīžu m. = žabaru m., lejas m., minde, pils
muīža = sakas pils, priēžū m ,

mdc = safkan-m., saļiēna, smikši,

stefhbres m., upes muīža, udzbakas muīža;

pagastā pa vecam izšķir: akmensradzeniēkus, kuoneniēkūs,

mdeniēkns, saceniēkus, saļiēnniēkus, stembreniēkūs, ūpeniēkns,
udzbacniēkūs;

akmensrags, āķa gals;
ezers: „grīņu" ez. B.

purvi: [„kuzmu" p., „strazdene", „tīra p.] B

siēksātes Dag.; iedzīv. — siēksātniēki2. J.

vņcsiēksātniēki: bifzniēki, gravas, kārkli, kumšķi, malki,

skudras, smiltniēki (saukti arī: pidelniēki), ūčki, ūdrmaņi;

jaūnsiēksātniēki: azpufvi, beņķiši, brēdiķi, egliši, gudbzemji,

jaānarāji, ķipīši, kūbleniēki, padambji, sudrabkalni;
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apuzniēki: bākāžl, kāries, Ķipji, priēži, struņķi;

kalnmuižniēki: apšeniēki, bāriņi, buļļi, dlžtuoml, dorpat-

nlekl, dufbji, grlgaļl, kalējsētas, kalna sētas, sprižl, zlļi;

vairs neesošas mājas : ābelniēki, dzeņi, gaiļi, «jaūnzemji" B
,

rudgalvji [„-ga\\
tt B.), «rudzīši" 8., Šauļi (saūļt, «saules" B.);

apuze, garika, kalna muiža, slēksāte;

lanka, pludcts, «lāceņu" purvs, «ķinta" birze;

«stulbais ezers" B.

«pauzeru" purvs B.

pļavas: [„glužas" pļ., „īlene", „mīteņu" pļ., „piķene%

„pluoces" pļ., ~rācposums", „viļu" pļ.] B.

kalni: [„ašķu" k., „ķērnas" k., „rītrenu" k., „utiņu w k.] B.

vaiņuddas pag.; iedzīv. — vaiņuddnieki
2. J.

elkzemniēki: batikas, jaūnzemji, kalnenieki, liēpeniēki, pe-

ludi, salmiņi, saūliši;

plepeniēki: anduļi (jeb ņnduļi), biiciņi, buģi, brūveri, egliēni,

ihdriki, krudģells, lankatši (lankaltls), sudmaļl, uozuolkalnl,

vecvagari;

vaiņuddniēki: aucenlēkl, ālupl, bigači, birznieki, ērgļi, jaān-

zemji, kablll, karaļi, kārtmežl (kārtmedis), krātatņi,- kutmežl

(kātmedls), krifhpi, lankas, ļučl, makužl (makuzls), menteļl,

mlčkas, nārkl, pakuļi, paāzarl, pavāri, plendiški, rlbenlēki, sīļi,

striķi, svari, tlllbl, upenlēkl, vidmežl (vldmedls);

veldenlekt: ansiņi, jeksti, klani, mucenlēki, nārķl, straāmlņl,

vecvagari;
muižas: elkas zeme, gaillške, kalna muiža, kdļšu m., laņ-

kene, plepji, rudzu muiža, vaiņuoda, veida;

pļava: zentenišķe;ģedudles mežs.

Valtaiķu pag.; iedzīv. — valtaiķniēki'2
. J.

enavnlēkl: ažas, bunas, jaānzemji, kūkas, klubas, laugaļi,

strēļl, strēlnlēkt; ēnava;

laldenlēki: ādģēfi, āzupji, brēdiki, bruveļi, buki, dagas,

dreljas, dzērves kalni, ētlņl, gaiļūni, tntakalnt, kasparl, krlņģeļl,

ktņl, liņki, mārkas, matužas, mēduml, mulžarājl, mārniēki, piņkl,
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remiki, rudziši, sikūti, sila mačas, siļi, sveķi (sviķi E.), sviltas,

škepi, šķapeles; ārze, laidi, vidus muiža;

rudeniēki: birznieki, bušanti*), daneri, ētiņi, kalniņi, lapiņi,

mangaļi, palahgas, sēleiši (sēlettis); rude;

sefmitnieki: adumi (ādumi E.), anuži, dambji, dumpiši,

gravas, jaānzemji, mežihtas, kublas, pulekši, pūces, stibuji, struoki,

treiņi; atmatas, sermite;

valtaiku pilenieki: bandženi, brūveri, cepurnieki, grabji,

gruntkalni, kalniņi, kibjl, laūcenieki, pahčas, papatži (papafdis),

puļķi, pūķi, remeni, sakari, sēleiši (sēlettis) jeb sēlieši, skdļķi,
sušķi, tumpeļi, vecvagafi; valtaiķu pils;

vairs neesošas mājas: ābelniēkl, bajāri, ģēži, ildubranti,

kudkneši, pēžas, remesi, rutki, sūkalsāti;

purvi: gudpurvs, „kairpurs",#ra//s; kalni: atāla k., gaū-

siņa k., liēpa k., „patrepu" k. 8., „žīdenes" k. B.; pļavas:

akmeņa danga, alkšņu raga pļ., „atālene", „cērpiene", dzil-

dene, kazujānis, kulma, lanka, luodleja, milgūddenis, plēņu purvs,

rāva; mežs: „apsiene", „degsne", lambes priēdiēns, lužu birze,

zviēdru b.

vergalu pag.; iedzīv. — vērgalnlēkl 2
. J.

bebeniēki: brūži (brūzis), dangas kalni, grāveri, jēkuļi,

kažas, kalnēji, rizbēģi, tvērēji, vanagi; bebe;

vērgalniēki : akšeļi, antiņi, aūdari, avuoti, āzpurvi, bal-

duonlēkl, beltes, bētiņi, brūveri, čabas, čīpas, duķi, elki, gar-

paltes, gariški, gravas, gulņni, izdegi, jaūnzemes, jēkini, kabili,

kalēji, kažas, kriņģeles, kristapi, kriēvi, ķeiri, lauki, laūki, levlčl,

llņģl, mežagali, pavāri, pelēķi, rithtiē, sņski, sileniēki, snikeri,

strazdi, strāpi, strēļi, šļapatas, tīpji, tudmeļi, ules, ūšas, vērši,

zāģi, zūši; ūdšeniēku maiža, vergali;

dīķi: duobes d., dzifkalis.

ziēmupes pag.; iedzīv. — ziēmupniēki
2
. J.

aūžeļi, balgalvji (~-gaļi" B.), baļi, „bitas" 8., „dangas" B.
t

gulsni, Jaūnarāji" 8., juri (juras" B.), kanneniēki, kalēji, „kalej-
križas" 8., ķiči („ķīcas" B.), kluči, kraūkļi, kukaiņi, laimes,

') senāk bijusi mežsarga māja, saukta „Buschamt".
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laiki („-as" B.), pusarāji («pusari" B), rldzentēki, rūgumi,

stumbri, svlrlņl, šķēri («šķēres" B.), škibiē, tehkšl („-as" B.),

vecvagari, zābļi, ziedi, «zvejas" 8., žudžas; lēvanga, z'ēmupe.

gaspažas kāpa; limblkls, ruņģa rags.

bauskas apriņķis.

balduones pag.; iedzīv. — balduontešl 2
.

E.

ārstes, bāliņi, bernastl, bēniki, bērzumnieki, blzdenl, brieži,

buļļ,i, burkāni, caānes, caurumi, cenas, ciņi, ctrpji, cltšl (acc. s.

cirsi), čuokas, dākas, gaiļi, galiņi, grundes, kaūkt, kažuokl,

kllbjl, krlknas, ķeizari, ķlpāļl, ķlvuļt, laiņi, lafhži, lapseni, laūk-

sargl, līdakas, medigas, mīlas, pluošt, punkas, purini, purmaļi,

putlāčl, putēji, puodnieki, rijnieki, saugales, sīgas, straātnlekl,

sturmes, trimdas, uflas, vārnas, vecvagari, vētras, vidmas, vil-

ciņi, vilkkalni, vilškqrsti, zaķi, zaļie, zunduri.

kalns: mursuona kalns.

Bauskas pag.; iedzīv. — pllsmulžnlekl jeb baušķenieki2 .
E.

belkas, berķi, bērziņi, blankas, brlņkl, bundžas, buneri

(jeb „-ē-"), ciņi, čapuļl, člkas, čuhkānl, dreņģerl, «dauģīļi", duk-

lavas, eģertl (jeb «-ēr-"), eriņt, ešl jeb «eži" («ete"), ņvertt, ga-

niņi, gaņģi, gudžas, „ilziņi", jānetkas, jučlņl, jugla, jušģnt, ka-

kart, kalniņi, kampiņl, kaudzīšl, klidzini, klūgas, kopas, krafh-

pūļl, krlēviņi, «krūmi", kugas, kugrqnl, kulvas, kukaiņi, kuhčl,

kužas, kūlas, «kūltupiņi", kvēpji, klkas, ķīseļi (jeb «-ēļi"), lave-

nlekl, leltlantl, lejnieki, lepšas (jeb „-i"), llhtlņl, llruml, llēl-

kūokl, lūihbas, mandāgi, mazais, mņmmqnl, mlēlelkas (jeb

„-aikas"), paģl, „pange", peles, pīrāgi, platas, purpēteri, «pūķi",

ragauckl, ramanl, «ranči", ribas, rlgastt, ružas, rūgumi, saūkas,

«selēni", „(Befen", slfhbrukl (jeb „-as"), siļi, skalderi, «skruzdu"

kr., smēdes, stabuļl (llziņi, kulvas), straūtnleki, strēļi, stūri

(«stūras"), sūkās («suķi"), sunteikas, šābļi (jeb „•&-"), šttkas, šļu-

būrl, tīreļi (jeb „-ēļi"), tidņni, tupiņl, ūdri, uolavas, uozūollņi, za-

deikas, zariņi, zābaki, zeltiņi, zllgalvjl, žabārtl, žtgļl;
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muižas: bauskas pilsmuiža, bungas m., cenas m., der-

pe\a m., difde, ērkšķu m., meža m., žurku m.

bārbeles (jeb barbulas jeb bārbules) pag.; iedzīv

bārbelieši2
.

E. -f- Pl.

bāltrumii bārzdiņi, bleķi, brānkūži, būbļi, cedelmaņi,

čābļi, čudefi, druvas, dzņrvqni, ēzītes, glezes, glizdiņi, grašiņi,

grikīši, griķumalēji, griigaļi (grūgalvji Pl.), y#w«-

zemji, jeski, ješi, jekapiņi, jukumi, juši, jiioskalēji, kalniņi, kāuķi,

kazemnieki, klibie, klinči, kraukli, krūmiņi, kiiokneses, keri, ķērpji,

ķiseli, lazdas, lazdiņi, lācīši, leišuri, limpuči, liplanti, luzieši,

mačiņi, milas, milliņi, mucenieki, mūrnieki, nerātņi, pāčas, pie-

balgas, pilveri Pl., plakanie, plļkani(e), plikši, plavsargi, puniņi,

purviņi, putniņi, puziņi, pūopji, rēiņi, rimžqni, rubieši (ciems),

rušķeri, sakarīši, sālmiņi, sālījumi, silenieki Pl., simsuoni, skūltes,

smilgas, spalas, spēltes, spigas, spragali, spriņģi, spūndes, strāu-

tiņi, Strazdiņi, sūrģenieki, sntras, svikliņi, šlūkas, švekli, timmes,

trilapi, lupiķi, Ūsiņi, ūddiņi, vāivadi, vālteņ, vanagi, vārnas,

vētras, vēveņ, vigrabi, zābaki, zemītes, zustrenes, zvņri, zvir-

buļi; bārbeles (jeb -ulas jeb -ules) muiža, kūrļa muiža, klāsenes

muiža, mņdūm-mūiža.

ezers: dunkurs Pl.

kalni: [„krama kalniņš", «rīviņkalns"] B.

purvi: dzērves p., lāivas p., «spiles" p. B.

ganības: kaisalas, paksenes, rācenātes.

pļavas: [„budras" pļ., „dūdiška" pļ., „graša-kāja", «kame-

ļeka", «launagu kalniņš", «libeke"] 8., liekna, [Jūne*, «pizul-

tīrelis", «puntenica", «rāmākas" pļ., «rāvini", «rikla" pļ., „va-

dzenes" pļ.] B-

lauki: [„buldzinlauks", «krušaitiņa" (jeb «-iņš"), «raga-

nača" lauks] B.

bofnsmindes (tagad : Īslīces) pag.; iedzīv. — bofnsmindieši2
. H.

ahnīcas, baltie, bežumi, bifzemnieki, biēķi, bluši, bulūži, bufh-

bēres, ceplģni, čākstes, čīčas, dumpji, ezernieki, galzemnieki, gaņģi,

grimmas, grudbas, gudiņi, gumbeļi, ģlļi, iskāji, jaānzemji, jūgtas,

jūriņas (difdas un jaūnzemji), kaīri, kaktiņi, kalniņi, kaščuki,
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katkūni, kažuoki, kārkliņi, kleinas, krumūles, kviētes, lāči, lejas,

lejnieki. liģeīkas, liēlpēteri, maduļqni, mekūni, mišas, miša bakši,

naķqni, plūkti, pufjāņi, ramūži, rešņi, redi („pultari
rt

un pāpuoli),

ribeles, rutki, rāki, sefmuli, siķi, siļķes, smilgas, spradži, staģģni,

staļģi, strautiņi, tiltiņi, užbaļi, vājības, zadeīkas, zaķi, žiēmas;

auzgaļu muiža, baltā muiža, bērzu muiža, bornsmindes

muiža, dambenieku pusmuiža, dzirkales pusmuiža, ezeres pus-

muiža, greīzdarbes pusmuiža, Isliču muiža, jaānū muiža, kauce-

mihdes muiža, struku muiža.

bruknas pag.; iedzīv. — bruknieši. E.

abaži, ašupji, buluži (nom.: -dis), burbiņi, cuocņni, dalbes,

drabiņi, „duduri" 8., dulmaņi, dupša, dzilleni, qrmaņi, gafie

(lok.: gafajuos), gūguļi, graši, gruoteni, janči, jaūnzemji, Jāt-
nieki" B. (senāk: „stūrīši w

B.), ješi, „kalnciemi" 8., kalniņi,

kandertqni (kandrat-), kauliņi, kūkaļ-i, klabini, kleperi, kriņģi,

krieviņi, ķemefi, ķulletqni, lau(k)gaļi, „laurenti" 8., lauri, lej-
kristi (trūbas, vidsņtaš), leriķi, lipsteņi, melderi, mičeni (kairiņi,

pintes), pūvuļi, pekši, pelēki, pinkas, purviņi, rimšas, salenieki,

šiliņi (senāk: „sviļi" B.), silnieki, sīmaņi, skujas, smedeni, spun-

denieki, stinteni, sveķi, sviesteni, šķirbeni, šudas, tabačnieki, te-

nīši, tikani, tīči, trumpes, uozuoliņi, vaivari, zaimaņi (~-ni" B.),

zaķi;

muižas: briģi, paskava, pridiķe « fr-)

kalns: übagu kalns.

budbergas (tagad: panemunes) pag.; iedzīv. — budberģieši 2
.

H

aužeļu „avuotiņi", bērzgale, cerību mājas, čudari, „kalle-

nieki", kalniņi, krastiņi, kukuči (iedzīv. — kukučnieki), keh-

deru sādža, ķegu sādža, ķirilkas, laugaļi, lejnieki, luopgaļi,

marenu sādža (iedzīv. — marenieši), muīžeļu sādža, petrauckas

sādža, pļav(e)nlekt, pūliņi, «rudzbal", strautnieki, svili, škireni

(iedzīv. enieši), žamaīči, žinduļi ;

muiža: sarkan-ponemune.

Ceraukstes pag.; iedzīv. — ceraukstieši2
.

E

anduļas (gaņģi un taumaņi), āži, būrzdeni, bebri, bekas, birzgaļu

ciems, birzumnieki, bitišķi, bruči, brūklūji,bukas,bunduri, burkaucki,
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buodnieki, caurumi, «čapuļi", čikstes, dizduoņi, dravnieki, dveīģi,

gailīši, garvēderi, igauņi, ilziņi (ramani, kūlas), ihduļi, ješi, ka-

penieki, kauces, kaūlbrieži, kazūk-ūdri, kājiņi, krampūļi, krista-

pūri, kugrqni, kuociņi, ķqmpqni, ķepūļi, ķert, ķevejas (seski un

ūdri), ķikūči jeb ķikuti (pūpuoli un ruļļi), ķivuļi, ķīseļi, lāči,

tīrumi, luntqni, «melbārzdas" jeb melbūržģi (kaūdzītes un gaņģi),

milšūni, ņukas (mucenieki, ruģeļi, uškuri, vaivari), pauksti jeb

paukšķi, pūčūni, pikaraucki, pilkas, pīrāgi, prūči, pumpqni (cie-

tavas, kipas, saukās, turki, zemrības), purdzqni (gūdžas, «meži",

jaūnzemji), purdziņi, purvišķi, pūtēji, puddiņi, ramani, raiiķi,

raumaņi, reveļi (sprūči, strauti, turki, tuomi, vanagi, strauti),

ribas, rijnieki, rudzīši, rūgūmi (lavenieki, strantnieki, vites),

saltie, seleni, sīpuoli, skaīdres, skultqni, spuri, stašūni, strēļi,

strimpūļi, sntras, svilumi, šmuļi, taūmaņi, tūļūni, tqrzqni, tir(e)ļi,

valdeikas (caunes), varbūtes, vāceles, vareni, vecvagūres, vepri,

vēji, vidiņi, ziemeli, žukas. —

muižas: ārce, pamuša, Ceraukste, dvari, Īslīce, mafģene,

meža mža., pūce, brunaviške.

pļava: pune.

cuodes pag.; iedziv. — cuodieši2. H.

anškini, aāsēkļi (aūšqkli), ažas, āzēji, beīkas, bērtuļi, bērzu

muiža, bišu pusmuiža, brīdūg(a) kruogs, burģi, butkas, caunes

(jeb -as), cāļi, cerība, diduļi, dubes muiža, dūcmaņi, «dobeles

krogs", dziļarūji,
„
gūžas", gūtes, gutmaņi, ģihdārti, iskāji, jaān-

zemji, jumpravmuiža, kaķi, kalējzemnieki, kalneniēki, kaūļi, kū-

beles, kārļu pusmuiža, krūklūji, kūlpes jeb kūlpji, kūļi, kirtas,

«kirtachi", „laites", laīvenieki, „landiņi" (jeb -au-), lapšas, laū-

ciņi, lāpstiņi, leītlši, lejnieki, tītavas, liēlzemnieki, liēpzemnieki,

luki, luddiņi, jammas (jeb ļefnmas), malenieki (māl(e)nieki), me-

žeļi, miltiņi, mucenieki, muīženieki jeb muīzemnieki, munči, na-

ģsni, padēļi, pampavas, peīļi, piķi, puķes, pulkas, punkas, put-

nenieki, pūķi, pūricas, pūtēji, ramani, raūsēji, rūjumnieki, reīkali,

reīznieki, ruči, rudeņi, „rudlapi", runči, ruotkalni jeb rudtkāli

(«ruotkāļi"), safkanū muiža, sēnes, sūtņi, skazbūrzdi, sliēki jeb

«sliekas", sludkas muiža, smiltnieki, spmoģi, stihtes, stirnas,

stiēnūži, straūtnieki, strujas, stupes, «stopoji", šuneļi, svalpji,
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škērstēni, tudmi, uozuoliņi, valtiņi, veģi, veides, «veizes", vilīši,

višķeri (jeb -eri), zaķi, zēniņi, zizmas kruogus, ziemeļi (jeb ziē-),

zudseni, žagarnieki, žūkas; garudze jeb garuožu muiža, cudde.

purvi: difseļu purvs, eglājs, reikalu purvs.

griēnvaldes (tagad: zālītes) pag.; iedziv. — griēnvaldieši2
.

E.

anūži, auzaiņi, āzeļi, bajāri, batuoži, beitas («-es" B.),

bitzuli, bļaukas, braūļi, buņi, bučas, celmji («celmi* B.), «cie-
lavas" 8., „driešķeni" 8., „dūmiņi" 8., galenieki, garauši (nom.

s. -sis), ģēģefi («jēģeri" B.), «jaudedži" 8., jānumi, jesi, jukši

(nom. s. -sis), juihpravnieki, kabatas, kaijas, klāškini (~-eni" B.),

kleņģe(r)nieki, krasta-ruki, krastiņi, kraukļi («kraukļi" B.), krā-

diņi, kūkšas, kurmji, kempji, «ķepsis" 8., kerkši (nom. s. -sis),

ķēķi, ķēniņi, ķiēķi, ķuži, laģi, lāsenieki, leiši, leītīši, lēksnes, li-

bārti, lilīši, lībieši, «lukstenieki" 8., luzikas, luči, «malenieki",

mazais (loc. pl. «mazajuos" B.), meķi, mežasargi, mušas, pani,

piķi, piēn(a)kārti, plqsāji, pludstagali, pārmālēs, «putnukalni",

puirasmqri, puteļi, raņķi, renceles, renes, reņģelnieki, „ruķi" 8.,

rumbas, rūmāles, rudmji, salmiņi, sansavas («samsonas" B.),

sēlieši, sibras, sila-ruķi, silenieki, sīmenieki, siērūži, skaidas,

skuones, smēdes, snikeņ, sprosti, stīveri, straūtnieki, stungas,

stūri, «Swehriņsch", Šautleri (šautrēļi), šļūkās, tamā(r)šas, timas,

ūdzūoliņi, vabuļi, valtas („-es" B.: spudžās, tumšās), vathpas,

vaņči, vāveres, «veņģi" 8., vilciņi, vilki, vilkupqrāji, vīleikas,

zemaiši (nom. s. -tis), zīdeņi, zīles, žigļi;
muižas: «brantu" m. 8., dzimt-misas m. (iedzīv. — mise-

nieki), grantele (iedzīv. — grantelieši), griēnvalde, ibenetes m.,

liel-fridrika m., puddū m., zālīte B.

ezers: smēdes ezers.

purvi: [«dāmas" p., «dobu salas", «grēku" p., „ģedu" p.,

«klinkutiene"] 8., «ķīves", [«nāves" p., «pižagas" p., „punču" p.,

«sudrabienes" p.] B.

kalni: [«bullienes" k., «dzirkaļu" k.. «punča" k., «pu-

rienes" k., «sviluma" k.ļ B.

lauki: [«āriņas" ]~ «bābarstrauta" L, «bādienes" 1., «blu-

sas plfsums", «ciemmāte", «durbiene", «gara šņore", «ķēves

kapi", «ķīves" 1., «padomene", «piena gabals", „rūju kalns"] B.
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ganības: „stīmes gals" B.

meži: bieāriene jeb biedraine, varba.

pļavas: [„aunu bedres", „berža"] 8., blusiene, [„bļodiene",

„dancka", „dega veidis", „deimāts", „dēnienes" pļ., „drei-

vardis", „dumpīša liekna", ~kanavāle", „kārumiene", kumeļu

pēda", „lubeniece", „melderņica", ,;novadņiča", „pakuliene",

„pieguļniece"] 8., plaša, [„puiciene", „puncis", ,;rājums", „rei-

ziene", „rīklītes" pļ., „rusuliene", „salnītes dūkste", „stirniene",

„šķiņķiene"] 8., zābaciene, zuhdiene.

iēcavas pag.
2 H.

1) brantieši: cielavas, driēšķini, dūmiņi, jau{n)dedzi, kulpji,

veņģi] branta muiža.

2) iēcavnieki: abačas, ābeli, aizvejas, ahdrīcņni, aādrupi, bal-

kas, berhberi, bēri, billes, bifzkalni, birznļi, bišusils, briēži, cēsnieki,

cirši, čapas, činčas, dat(v)dedži, dāvji, dāzeni, dimzes, diētlavas,

dreīmaņi, duļki, dumpji, dunduri, dzel(z)sāmuri, emiņi, gaiļi, ga-

liņi, garjāņi, gāršas, grimas, gruzduļi, grāži, guodaiņi, iģi,

iēviņi, jaānzemji, kalneniēki, kalniņi, kaziķi, kažas, kārkliņi,

klabatas, klūgas, kraķi, kramiņi, kriēviņi, krustiņi, kukšas, kuf-

tiņi, kurvenieki, kulāji, kveriņi, keikuļi, kepši, kulllši, kuļļi,

lamži, lauciņi, lapaiņi, lauči, lāči, lejnieki, lībieši, lielauži, liēl-

jāņi. liēpsalas, lubenieki, luči, lumaņi, luodes, luddiņi, magziņ-

kalns, malenieki, maācēji, mazjāņi, mālenieki, māliņi, mediņi,

mellupji, mišqni, mucenieki, muī(ž)zemnieki, naģi, paures, piguļi,

pinči, pipari, pīles, plampji, platmušas, pleči, plepji, pluči, plutes,

prauļi, prīvuļi, priēkuļi, pumpuri, pup(u)sulas, pufmūles, pušpuri,

raģi, ratenieki, raāslītūja kruogus, rihkas, rudzu kruogus, rum-

bas, rusuļi, ruki, runukalns, salāgaļi, sansavas, saāši, sālskauli,

sibras, siēcqni, siētiņi, skrandas, skribas, skujas, skujenieki, sliņķi,

smuģi, spāres, spradži, statiņi, steguļi, stīpnieki, strautnieki,

Strazdiņi, strēĻi, strīkeri, stubēri, suceņi, sumpuri, sudsti, svifkaļi,

šitki, šņakas, tāmas, tildernieki, tiltiņi, upuri, ādfi, ud\as, valtiņi,

vaīči, vaīvadas, vaselnieki, vājeikas, vecbrāļi, veisi, zelles, ziē-

meļi, zufģi jeb -c (zofģi), zudbi, zudskalni.
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daHijas muiža, gailu muiža, jurģu muiža, kambarleīšu

muiža, kļāvu muiža, liēl-iēcavas muiža, kluburu muiža, melcera

muiža, misas muiža.

Uves pag.; iedzīv. — līvenieši2
.

E

āpsīši, āvarsti. balgaļvi, baļļenieki, būkši, bērģi, bikšas,

birzumnieki, brēķi, bnnči, celmi, cempuli (ar /), čaukstēs, čābiņas,

dāvji, dūjas, jukumi, kalniņi, ķeras, ķikuti, laicinieki, lauri, lāči,

liēpūderi, mārkas, mežbrenči, nabiņas, pekši, pukstiņi, ratenieki,

renceles, rehnes, rudiņi, ruthķas, sēlieši, stiēles, stūrīši, suītiņi,

tīcmaņi, tudles, tudmeni, vēveri, ziēdiņi;

muižas: bramberģe (jeb pakas m.; iedzīv. — bramberģieši),

kalnmūiža, līve.

mercendarbes pag.; iedzīv. — mercendarbiešP. E.

asenberģi, bakani, ceplīši, dekmeri, jaānzemji, kannenieki, kaūsi,

klapji, kēpji, lāmas, pīkstēs, pieraiņi, plades, pušbundes, ruk-

maņi, rušas, salmiņi, skufbji, smugauši, stuberi, tifhbas, zites;

muiža: mercendarbe.

ezeri: līņa ezers, pikstes $zers

purvs: elles puods.

mežuotnes pag.; iedzīv. — mežnotnieki2
.

A.

adatiņas, „baršas" B. (nav vairs), behčqni, bņrki, „bē-
luži" B. (nav vairs),bņrtūžas, birzei, biezie, braūli, būdbērģi,

bullēni, ~buneri" B. jeb „bunāri" B. (nav vairs), būči, „buoles"

B. (nav vairs), būdimaņi, cepli, cērnes, ciņi, čepuli, dangas,

daūdzieši, daādzvūrdi, dārzkalns, diduli, dižie, druhkas, dumpīši,

dumpji, dundūga, dzērves, gansiķi, glāznieki, graūbas, „greči"
B. (nav vairs), grūži, gūsti, ģinārti, ģīnas, ihči, „īkužas", juskas,

kadari, kaki, kalniņi, kaneri B. (nav vairs), kankas, kaāji, kaā-

pqni, knīši, kraūči, kraūsūrbji, križi, krumeši, krūmāles, kūgrqni,

„ķivuļi" B. (nav vairs), ķūoči, ķuopji, lakstīgalas, lafnži, lah-

tūgas, jūdqni, maīšeji, maziņi, mārkuvqni, melnanši, mikšqni, mi-

zupnieki, miēleikas, nagji, naīki, namnieki, padegas, pelūdes, pe-

rēji, pņkuji, piējqni, pluostiņi, pugas, puhclavas, pūfmūles, put-

rasmqri, raģi, raūdas, renceles, ruči, mšķi, rūnas, rūtiņi, salakas,



31

salputras, savas, senaļi, simkauši, skufbenieki, smiltnieki, spal-

vqni, spēlmaņi, spiģi, spriņģi, straūtnieki, studkas, sūbrqni,

svalpji, svaņki, svapški, šifvji, treīdas, tāles, tudles, ufbuli,

uozuoliņi, vaģeļi, vanadziņi, vanagi, Vecumnieki, [veīdeļi, virs-

nieki, vēžļipas, vilciņi, viteļi, zebfi, zeltiņi, zileni, ziemeļi, zvej-

nieki, zvļri, žūžas)

muižas: dambju m. 8., grāvendāle, kaup(enu)muiža 8.,

mežuotne, smedqnu m. B.

pļavas: ālande, badenes pļ., „bala" pļ., blusiene, degļa,

«diņķiene", dirba, «dundaga" 8., elka pļ., «grīves gals" 8.,

„kapu lanka", „karleite", «kājstarpis" 8., „kāļiene", «ķika",

«ķiplociene", liepu lanka, ļukava, „malvju" pļ., „meiriene", na-

meku pļ., «pīļu lāma", rājumi, «rūtiņu lāma" 8., «spricīšu"

pļ. 8., «stankales", «starpiene", «tukšas" pļ., «vecā tēva" pļ.

8., «vinda".

purvi: blusienes lāma, dēļu pM
«driežu" p., „kaķu lāma"

8., kives p., „lipsienes lāma", „rūnu" p. 8., «skapsta" p., „tū-
lienes" p.. «vaidu" p., varbas p.

meži: buoliene, „daudzodu" m., «dziļrāju" m., skurba,

spruoģu m., zīriņu m.

kalni: «atteku" k. 8., «bezgala" k. 8., «bumbuļu" k,

«čabienes" k., «dievu" k. 8., «dumju" k. 8., «knīsu" k.,

«kurpnieces" k. 8., «lapšu kalniņš" 8., lepšu k., «lipsienes" k.

8., «mantas kalniņš" 8., «mērķa" k. 8., «ritarda" k., «rutku"

k. 8., «saulesgriezes" k. 8., «spulliene" 8., spudliene, «vē-

burga" k.

misas pag.; iedzīv. — misenieki2
.

E

1) lambūrtieši: bīlavas, bukas, bungas, caānes, caurumi,

kalniņi, kaūpas (jeb -es), kliekas, kūlas, ķelles, lagažas, naķeļi,

pušķi, reķi, runči, slakteri, teņas, vampas;

2) misenieki: cērpas, kūrkliņi, kraķi, lapenieki, lejzemnieki,

ļūmaņi (jeb -ni), mucenieki, plenieši (māliņi, sperliņi, vecvagari

jeb -es), slugas, smēdes, staldū(r)ti, straūtnieki, tafhbakas (jeb

-i), vēderi;
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3) trapieši, būkatiņi, cūkauši, čaūpas (čaāpji), gaiļi, griķi,

kājiņas (ieb -i), klāšķini (~-eni" 8., senāk: «kļāvi" B.), ķizas,

pleci («pleces"), salenieki.

Bez tam vēl Misas pagastā: «bises", briedēs, «ceriņi",

dadži, «dugāne" 8., galenieki, grautiņi, jaāniekas, kairi, kakti,

kaži, krieviņi, «krūmiņi", lapskalni, lifhmaņi, lībieši, platais,

pukši, mihbas, rūjas, šiliņi, skripsti, «staliņi", strūbērģi, suodumi,

treīdas, uoškalns, vanagi, veļģi, zīles, zuši, žūžas;

muižas: «briedenes" m., dugūne, lambūrtes m., misas m.,

viļu m.

purvi: [„beibezis", „cirates" purvs, „darviņas tīrelis",

„lība tīrelis", „nāves tīrelis", „rabatiņas" p.] B.

kalni: [„kāzoles" k., „kurtu" k., „lībošu" k., „pankoku" k.,

„piņņu" k., „plinšu" k., „štādiņkalns"] B.

lauki: [„anta" L, „ciemātes" 1., „piķienes" 1., „sprugā-
tienes" I.] B.

pļavas: [„būkatiene", „dzersiene", Jaunpuisiene", „ķīvu-

leja", „pleņu" pļava, „rebesnica", „strazdiene"] B.

Rundāles pag.; iedzīv. — rundālnieki2. E.

adatiņas, «aizsargi", „alkšņi", alūksti, ansqni, ahteļi, an-

zqni, anziņi, aūgūļi, «āboliņi", «āmuri", āžeļi, bačkas, «baloži",

baļči («balči" B.), «bāliņi", «bāriņi", «bērzemnieki", «bērziņi",

brenči, «brīnumi", «brīvības", brūveri, būkši, būliņi, «burzmas",

«buras", cīruļi, cielavas, «čiekuri", čunkas, daūgavieši, daūgūļi,

daūģīlas, «dobuļi", «dumiņi", eīdūki, enītqni, «ēveles", gaiki,

gailīši, galzemji, garkāji, gādnieki, «grautiņi", «grā-

vīši", griķi, «grības", ģēģeri, «ilgas", inksteļi, «īleni", «ieviņi",

«jaunavas", jēdžūni, «kakti", «kalēji", kalējzemnieki, «kalniņi",

karavīri, «kažoki", kāknqni, «kārkliņi", klači, kļāvi, klibjāņi,

«kļaviņi", kraķqni, «krastmaļi", kraūkļi, kreņģeļi, krūmiņi, «kurp-

nieki", kvēpji (ģeriņi un šuneļi), kekīlas, «ķēves purvs", «ķibildas",

ķildas, ķipji, ķībūri, labģni, ,,laktas", lapiņas, «lejiņi", lejnieki, «līči",

«līdakas", «līgotņi", līmeņi", «liepas", liēpkāji, lusti, «lūši",

ļūtki (jeb -as), «maldoņi", «malēnieši", «mālaiņi", «māliņi",

«mednieki", mellie, mežagas, «mežgaļi", «mežiņi", mikņūnas,

«miltiņi", «načurgas", «nadziņi", «nāčurpi", „nirdziņas", „pa-
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lejas", pastalas, pāmpji, pelēki, «pērkoņi", «piliņi", „plēšas",

puļķi, «priedaiņi", purguļi, «putekļi", «pūces", putēji (kibildas),
«radziņi", rņckas, «rijnieki", rimdžūni (jeb tin- jeb „-as"), «ri-

teņi", «robežnieki", «rumbas", sarkani, saujiņas, «sērdieņi",

«šiliņi", «sivenes", siepeļņi, «skaistuļi, skāmaņi, skujiņas, sku-

j§ni, smēdes, «spalviņi", spiģi, spricqni, spriči, sprugas, «spul-

dzes", «stari", «stiebriņi", «stiepuļi", straātiņi, stukuli (jeb -//),

stāpļi, stārqni, šābļi, škumberģi, šufpji, «tabakas", taūbenieki,

taārņni, «tilti", trikmaņi, umuli, «upmaļi", ādri, vaitiņi, «vaļņi",

vangali, vasariņi (jeb -as), «vārnas", veīde (veiži), «vēži", «vir-

sīši", Viteikas, «vizbuļi", viburi, vistiki, «zariņi", zileni, «zie-

diņi", «ziemeļi", zuši, zvņri, «zvirbuļi", «zviedriņu pļavas",

žigĻi, žuveli;
muižas: bērstele, «lintes", rundale, svirkale, vifzīte (jeb „-rs-").

pļava: «dzirnupe".
meži: [«līkažas" m., «sivenes" m.] B.

jaānsaūles pag.; iedzīv. — jaānsaulieši*. H.

bačkeni (senāk: „tenesemeņi
a

,
uztiči un spmoģi), begas, bekeņ,

benguženi (kupuši un libuki), bērkuški (jeb berk-), bērziņi, biz-

dūgi, bliēķi, brieži, bužeri (jeb -tīri), budkuļi, ceļmalnieki (senāk:

„pižuļ-beņdži w ), cibeni (te senāk cibas taisītas),ciņi, dābuoli, dābuo-

liņi, gamoziņi, grīgaļi, jaūnzemji, jaū(n)zemnieki (senāk: „ancklā-

viņi"), kaktiņi, kauliņi, kreņi, krivadi, krūmiņkruogus, kukuti,

kuķeni, kūģeļi, keblišķi, ķekari, kesteņ, ķihkuļi, labēji, laīskuri,

lejkristi, liēpas, maldiķi, mahgi, matči, meīreni, memušķeni

(kraukli un tupuļt), mežleīšl (pūpas, grantiņi, pupši, roberti),

mūrnieki, pičkeļi, pupši, purviņi, putriņi, ramikeni (senāk: rate-

nieki), rīkani (tūri un trači), rumpeni, saķeni, silakakti, skunduri,

smareni, „snapstoki", snapši, strazdas, struopiņi (lūči un „umi-

cas"), stūri, vārbe(r)ģi (biceni un strautiņi), vilciņi, zvaigznes;

jaūnsaūles muiža, jaunzemmuiža, jņkabmuiža, kūlu muiža,

liēpkalnmuiža, paūlīnes jeb jaūnū muiža, vāvermuiža, vecū

muiža.

Dažas no minētām mājām agrāk saukātas par krieviņiem

jeb „vipeniešiem
a

.

ezers: „velekne".

3
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kalni: āpšu k., lapsu k., medņu k., «mengotkalns",

«ogļu" k., plītničkalns, zelta kalniņš.

purvi: buņu purvs, „cuku" purvs, kitzu kakts, sviesta purvs.

pļavas: bala, „biezummeža" pļava, jugla, „ķulleniete",

retumi, studbrika, vārniekla.

meži: „kanavas", „kancer-krūmi", pūsts.

Vecsaules pag.; iedzīv. — vecsaulieši 2. H.

alleni (senāk: „biteni" B), balgalvji, beītiņi, bekeņ, biē-

keni, brūveri, budki, bugoviči, cal(a)kani („ķeidoni"), cerības,

cūciņi, cūkauši, čapani, čugas, daūgani (reķi, tūči), dāviņi, de-

raucki, desu kruogus, ditšeni (skujas, vuškas, kundziņi, silgaļi),

dumpji (ģerveļi, kraukļi, spruoģi, vilumi), dūmiņi, dudriņi, dzel-

lauži, efkeni, gaņģi. „garvederi" 8., graši, greņdži, gudžas, ģe-

derteni, ģilas (jeb „-ī-°), „ģilvērti", impehteļi, irbeni (kallenieki,

nūvenieki, kurzemnieki), jugla („juglenieki"), wjutas" 8., juosteni,

kaģeni, kalniņi, kanderteni, kauliņi, klāviņi, klinkas, klūdziņi,

kļaviņi, kreīleni, krekleni („kundziņi", „miķeļi", „tupuļi"), kreņi

(„jukas", „ķimas
ft), kristiņi, kubliņi, kundzēni, kufsulqni, goņi,

vecvagari, „iernasti", „jaunzemnieki", „kuskuļi", kūlas, kudciņi,

kebeni, kikuļi (~mikuti X), Ķiras, „ķivuļi", ķulleteni (garie, ruoņi),

labēji, laūriņi, lavenieki, likverteni (biēriņi, dzilnas), luodqni,

mačeni, melderi, mistriņi, naglas, paūreni jeb pavareni (kri-

vuskas, nereti), pehteļi (kaupa, audziņš, dzilna, „ēmulsft

jeb

„ēmuļas"), pĢrkuoņi, privuļi, „pukšiņi", pūriņi, pufmaļi, „pū-

poļi" B, rakus (daudzsk.: -i), reīmefi, rimas, (spiras), ruški,

rūgas, rūgumkruogus, „salenieki", siķi, sila-goņi (ar 6), „si-

līši", „simsoņi", sipji, sisaiņi, sitiķi (senāk:
w
stiķi"), stfl (~briņķi",

„ķīseļi", „strūberģi ft), skari (jeb ~-as"): jutas, untiņi, „zurzas",

skrēbeni, skujas (senāk: „meimeri"), „skujiņi", skurbas jeb

„stieņi" 8., skufbeni („kublini"), snipeni (jutas, „dzilliņi"),

spalvas, speķi, spudlnieki, stanušķeni (gruošķi, spurķi, tupuļi),

straūtiņi jeb „strautnieki" 8., sviēsteni, šĻēkstes („šļēkstas a B.),

šļēkstiņi, tabaciņi, teīveni (bundziņi), tenuži, trač(en)i (cirpas,

zvineļi), uļeni, untiņi (senāk: B.), vackari, valdavas,

vekmaņi, vilciņi, villeni (kaži), villiki, villiški, virhbuļi, zikas,
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zilēs, zullenl (brengūļi, skūlmji, «šviklas", tūri), zuihpas, zva

nītūjs, turas;

danes muiža, mēmeles muiža, petermuiža, sveķu muiža,
Vecsaules muiža.

purvs: dzellauzis; jugla (lauks ar krūmiem).

stēlpes pag.; iedzīv. — slēlpiešt2
.

abrakaši, „ānites", batari, bdubuli (ar /), beitlņl, blšķenl,

brūveri, biioķl, ceplīši, cīruļi, čūdefi, drelmaņl, dunduri, dzegu-

zes, ņrskaļi, galiņi, graši, grāveiīši, gulbji, ģērkl, jaūnzemji,

jūnuml, Jucpizuļi", jukatas, kaišļl, kalniņi, kančūkas, kāuprl,

klāvtņt, «krieviņi", kučpaull (ar /), kulpīšl, kūprīšl, kūrvīšl, kū-

las, ketpjl, Ķekūtl, kivi, kūņķi, lejnieki, llpšl, lipleči, mūlnieki,

mīlas, nnkšl, peplņi, pikas, pinies, plņņl, pllekšenl, pludas, plū-

dlņi, prātlņl,pūļkl, pūknūši, puoļl, rempjl, renceni, rqmenckas, riebēji,

rūgas, rūdņi, saldanle, slkšņt, siltumi, sietiņi, skābūļl, skudriņas,

skujas, speķi, spūdlņl, starpas, steņģl, strazdi, stūri, sūrģeniekl,

šķirsti, timuki, trūļi, turbas, ūdzūoliņi, vaivari, vanagi, zari, zie-

meļi, zustrenes, zvirbuļi;

muižas: ezere, nīzere, stēlpe.

ģteze (kads zemes gabals, kur pļava, mežs un lauks kuopā).

Svitenes (tagad arī: švitenes) pag.; iedzīv. — svitenteki2
. E.

alūkstl, ahzqnl, bekeņ, bencēļnl, blrzuļt, brēdlkl, brīvzemnieki,

bullēni, cielavas, «čakstes", čušqni, čušļl (~-sJi" B.), duckēļnl,

„elpji" 8., emiņqni, galenieki, garvēderl, gāzēji, grābģnt, gubģnt,

igauņi, īcqni, īkūžas, Jaūnzemji", jāsūļi, jūgas, kaņankas, ka-

pūnas, v
kaupeni" 8., kaži, „koželes", kraūkļi, krūmāles, krū-

miņi, kūkāri, kūkšū kruogus, laukavllkl, llksmaņi, lihteniekl,

liēlkāji, maizītes, malenlekl, melles (jeb „meļļi"), mesterl, meža-

vilki, m§dumi, «pavasari" 8., pani, parupji, pešļl, plļumūjas,

raņkl, ratenieki, rubeņi, mozqnl, siļi, skuķi, sprahči, stepes, stū-

rīši, „sulģni", sveņki, taūriņi, „timarmaņi" 8., urbini, urstņni

jeb ur(u)šl(>ni, valtiņi, «vanadziņi", vanagi, vidukļi, zari, zūbišķl

(jeb „žūbešķi");

muižas: ahnas muiža, bērstele, kaūpenū muiža, liēpara

muiža, svilene, ūošū muiža.

3*
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kalni: „bābu k.", „pliķfnu k.", „silkalns" B

pļavas: „balla" 8., „plasa" 8., rājums.
meži: „apsājs", „druja

a

8., liēkna,
w

trikante" B. (mežs

ar 3 stūriem).

purvi: [„cinaja",
w
mirķiene"] B.

šenbergas (tagad: Skaistkalnes) pag.; iedzīv. — šenberģieši. E.

andriņi, andžas, apses, austriņi, bagdeni, baļčiņi, bauzas,

bīdeļi, breileni, brikaucki, brieži, bruženieki, bukas, butki, celmi,

ciņi, čuliņi, čužuļi, dalbiņi, degļi, deģi, dilbeni, dombrovski, dra-

biņi, qvqrti, garbari, gradnas, grendziņi, gubeņi, guožas, ģlvuļi,

ierliķi, jaiņi, jau{n)zemji, jukumi, juobji, „kalni", kalniņi, kļāvi,

klibeni, kļaviņi, kruntapi, krūškapi, kubliški, kulšeni, kumarišķi,

ķeblišķi, ķeles, ķikuļi, ķirpji, ķišķi, ķīši, lapiņi, lauri, lāči, leduži,

leiteni, limbažas, līkumi, liepas, mačeni, medņi, meifi, miesteni,

„muženi", mūrnieki, namiķi, pipiņi, pienjāņi, pliķi, rākani, rengi,

rijnieki, „rozeni", mkšas, rutkūmalēji, salmiņi, sarkangalvji,

Sauleskalns, silakristi, skujas, smilgas, „sproģi", spundes, staši,

strempes, struņķi, šķēres, .teniņi, lutnaģi, urliķi, ūzas, uozuoliņi,

vaiči, valteri, vanagi, veliķi, vējiņi, vilciņi, vimbas, vītuoli, zaķi,

zandari, žagari, žukļi, žūrvītes;

muižas: ānes-mēmele, kalnamuiža, krusas muiža, kruoņa
muiža, meža muiža, uozūolmūiža, šenberga.

ezeri: baltezers, melnezers

pļava: gudelnica.

tūomes pag.; iedzīv. — tūom(en)ieši
2
.

E

„auziņi", āūzbiķi, biķi, biezumi, dirveikas, jaūnzemji, kar-

stumi, kraķi, krejani, „līč-kalēji", lubauši, mest(a)ri, nariņi,

pantarsīļi, pešas, „podiņi", putriņas, rūpji, sapali, saPmuļi, ši-

liņi, siļi, „skujas", snikeri, spindzeles jeb graūži, sterkeļi, stilbji,

„strazdiņi", stuteni, ūļķi, tūrbas, tūošani, valaki, žukas;

muižas: annas pusm., tūome.

vec(um)mūižas pag.; iedzīv. — Vecumnieki 2
.

E.

aluoni, atkaļņi, audzes-repšas, aūgškaļņi, āurmaņi, auzaini, aveni,

āži, bajāri, batbārži, bāliņi, „barzdāni", bekas, bērkani, berki
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bēki, bikāni, birzemnieki, bizdēni, biškini, brūveri, „brūžukalns",

būkūļi, buži (vsk. b-zis), ciņi (jeb „-as"), čornas (jeb ~-ar-"),

dāmbenieki, dūbuoliņi, dārznieki, deprejas, dirveikas, dišleri,

dreimaņi, drukas, duļķes, dumpji, dunduri, dzeņi,
„
dzērāji",

dzlvlši (-tes), dzilnas, ezeri, „ezerzemnieki", gailīši, gali, ganiņi,

glīzdas, grundas, gulbji, ģediņi, ģilģni, jaānzemji (jauzumi),

juši, juostiņi, kalēji, kankari, kāupri, klidzini, klikuti, klives,

kļavenieki, krasti,'kristiņi, krieviņi, krūmiņi, keiri, kerekši, kēsas,

ķikuri, lapiņi, lapsas, laukadūres, lāuksargi, lāči, lādzqni, lestiņi,

lipsti, luoki, ļuoļas, makužas,
„
maisi", māli, melderi, mellači,

mežadūres, mežuļi, milgrāvji, minnas, mis(as)skujas, miskaktiņi,

mišķini, mīkstie, naglas, namsalas, pakuļi, pūkšas, pālīši, pe-

lēki, pēlši, pilūti, piebalgas, plānči, platie, plitničas, prēiļi, pru-

sqni, puķes, puniņi, „pupiņi", purmaļi, puodģni, puodi, pudģi,

puokaži, reki, rēmpji, repšas, rešņi,
w
reveļi", „ridumi", riekuži,

rumbas, runckas, runguļi (-li), runtuļi, rutki, „rutkuli", rusiņi,

sakši, salas, saldenie, salzemnieki, sikes jeb sikqni, simtstrautu

sigas, silīšl, sipuoli, skari, skābuļi, skrāpji, skujas, slaidas, sla-

veni, „smeiči" (šmeiči), smilgas, spindzeles, spiras, spulles, sta-

biņi, staņas, stēiņi, stepiņi, strāutnieki, strautrempes, strigas (-gi),

struņķi, stūrītis, surģenieki, „sūdaini", suodumi, suodumnieki,

sūortiņi, sviki, šķūnīši, švāģeri, švīkas, ienteļi, tikmaņi, tūomiņi,

treidas, tnpiņi, tūrki, ūlmaņi, upūži, vadzīši, vā(r)cberģi, vecva-

gāfi, veģi, vējiņi, vilciņi, vildas, vītes (-as), vīksnes, zeltakalns,

zeltiņi, zilēs, žebji, žubjt;

drākanas muiža, „krūzes" muiža (krūzieši), rešņu muiža

(rešņenieki), sprinckalnes muiža (sprinckalnieši), stēlpes muiža,

umpūrtes muiža (umpārtieši), vecummūiža, vikstenes muiža,

zvirgzdas muiža.

ezeri: aklezers, „kaulupes" ezers, staņķu ezers.

kaapļ'ū kalns.

gruobiņas jeb liepājas apriņķis.

aīsteres (jeb liēģu) pag.; iedzīv. — aīsternieki2
.

E.

aīsiņi, apši, baķi, bingaļi, birznieki, čakava, jaūnzemji,

kalnieki, kreījas, kriēvi, krūmi, kūžas, ķīri, mači, pauperi, pi-
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ķevici, ruģi, mmūļi, siļi, siētnieki, švāģeri, vecvagari, vileni,

virpji, zīļi, zvūņi;

muižas: aīstere, liēģi (iedzīv. — liēģenieki).

bārtas pag.; iedzīv. — bārt(i)nieki 2
.

E.

aīši, aļēni, antiņi, ā(d)ģēyi, „beites", bikši, bifz{i)nieki
t

brieži, bruhdzūti, brūvefi, ģen. s. „bukušu" 8., drullqni, dūkupji,

dudbeļi, daoļi, graši, gudqni, gulbji, gurklavi, guobas, ģeņģeri,

gifti, jaūnzemji, jēpji, kairini, kaifi, kalnišķi, kliēvqni, kupši,

kušķi, kūmas, keīņ, ķesteri, ķībufi, ķudi, ķuķi, lubraki, „ļau-

dabji" 8., masti, meļki, muņki, pehkuoki, pīlēni, pīsnieki, plā-

ciņi, pluošt(i)nieki, priēdieni, pulki (birzes- un lāča-), „pupkulu"

m., purvi, putniņi, pūgali, pūsqni, rači, rāti, reīņi, remesi, rukuši,

rusiņi, rudlavi, w saušas", sedu(o)li, sil(i)nieki, siĻi, „stāžu-ka]ēji"

8., struhgi, sūdiki (ar k), sūnūkšļi, šalmi, šmiūkši, šviģi, tastumi,

tilībi, tilti, tīri, trinīči („-ši" B.), vadži, vamži, vaski, vecvagāņ,

viškinti, zundi, zveji, žagati, žāži;
muižas: bārta, krūte.

buhkas -f ufdangas pag.; iedzīv. — buncenieki (urdendzniekī) 2
.

āži, bantūži („buntuši"), „birseni" jeb „birzeni",

birti, brakši, buki jeb buķi, budzis (viensk.), cālīši, diņi, diž-

pētefi, dūči, „galenieki", gūža, jaūnzemji, jurģi, kaķīši, kalēji,

ķiesti, lībji, M marij nieki", puofi, sīmaņi, skrundenieki, spruosti,

uiti, „upenieki", vecvūgari; buhka, isriēde, laidi, usaiķi, uf-

danga. — ~ķeru" birzs.

Dunikas pag.; iedzīv. — dunicģni2.
E.

aniķi, ahšķini, ažkapji, āspeļķi, balcefi, baldavnieki, baliņi,

bārbišķi, bēdīni, „bīrmani", brizgi, brūži, bumbuli, buhki, buf-

ģeli, butinieki, būdviči, cņrpi, dardeģi, deji (viensk. dejus), dif-

nqni, dīkinieki, diēkanti, drāznieki, druļli, duļkini, dzt>rvqni, eg-

lieni, gafkāji, gaūfi, glužģi, graūdūži, ģņderti, ģirkalni, jurki,

jūči, kadiģi, kairi, kalni, kalninieki, kalvaiči, klētnieki, klavi,

kretuli, krūmģni, „krūta", kukuči, kumpji, kuranti, kurzemji,

kūkši, kūpeli, ķenavi, ķiēņi, ķudi, ķuiiķi, laipnieki, lahkuči, laū-

gaļi, lesiki, liēpieni, lukāži, lukninieki, lūķinieki, maķagūži, ma-
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tuči, mākēni, meīru-kudl, mūcnieki, muižnieki, mūrnieki, „neskuši",

padāņi, pagrabi, pakūļl, palapjl, pampāļi, paūļl, peknērl, pikeļl, plēčl,

plikgalvji, prilāpi, prūši, pumpuli, pūtrl, ralšl, ratlnlekl, raūdlšķl,

rati, reķt, remesi, rubežt, rulzģnt, runči, rudkpeļņt, rudļl, ļ'ūclnl,

sahdarl, saūkantl, sārmatl, sedūll, senlnlekt, slkšņl, slllnlekt, sī-

puoll, skābarnlekl, skrahdl, slamstl, sleža, smiltnieki, snelbl,

spņkl, sprlčt, sprūdi, strīķi, struhgl, stmdļi, sndmantl, snngūll,

sūfbl, sūnākšļi, svlkll, šķūtes, šūpstlkl, teležl, tlļugl, tlfhbrl, tldl,

trlničl, trūbi, tudši, uldriki, ulpqni, urbāni, uzart, udtaņkt, vamži,

vanagi, vaški, vārnl, vecvagari (izr.: večugārl), velti, vilkaūļl,
vlvl, ziemeli, zvirbuļi, žābaki;

purvi: tirs, kirbas.

Durbes pag.; iedzīv. — durbenieki jeb raibenlekP. E

aīsiņi, apaļie, aūni, bajāri, bifzenieki, brikmaņl, brikši,

briētūļi (jeb -uli), buči, buhči, būdenieki, budkuiti, cīruļi, čakāni,

čīpas, čūkslas, dambenieki, „dimmari", dlri, druhki, dubļi, „eglēņi",

elkas-pekšl, <>das (jeb -/), ņdaskatni, gatvenieki (gatavnieki),

gaūsņnl, «gravani", grūļļi, gūobzemji, ģelži, ihtņnl, ihti, jaūn-

zemji, jūhkuriņi, judnasi, kalēji, kaļķi, klempji, klintstl, košukl,

„kraukļi", kristeļl, kristiņt,
w
krišjāņi", krūmi, kūblki, kugras

(jeb -/),
w
kundziņi a

, kupši, „„kūļa,i a

,
ķaūpji, ķēniņi, ~ķinasti",

ķivtļl, ķlrl, ķlvltl, ķlēcl, ķuņi, ķudņl, laivasragi, lahksēži, lastiņi,

„lauksargi", „lēģeri", lišķi, maclšl, mufķi, pabērži, padambji,

pani, pekšt, pehkuoki, pņrknoni, piki, pinavi, piņki, pižas, plleri,

plūģi, prāmi, pnopqnl (jeb -ieni), rūtkl, moki, molavi, rudņl,

sahdarl, siļi, skalži (n. s. -dis), skrudderent, splņģqnl, spiņģl,

stuoķl, „sadiķi", sumaķi, tūbeļi, tuoml, vītes (jeb -i), ūdzūoliņi,

vēži, zālīši, zeīdaki, znūdtqnl (znndtiņi), zndrāgi;

muižas: durbe jeb raib(ā)muiža, ezere, krupamūiža, kun-

kuļi, līguti, paduone, pīreļa m., udkte.

purvs: baku p.

gaviēzes jeb gaviezas jeb gaviesnes pag.; iedzīv. — gaviesnieki2.
E.

Alekši, ateļi, beīteni, bezēķi, birznieki, bīeznieki, brūveri,

buivltl, cqrpl, „cīkas", čakši, čaurl, degšņi, „dīķmalnieki", „eg-
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lītes", emburģi, grīģeri, gruozgūļi, gūdi, ģeļži, ģeņši, ģetneri,

ģiļži, iņņi, īliķi, jaūnzemji,
„

kal nieki", kanieri, karaļi, klaūpiki

(ar k), knīpupji, „kradze", kraģi, kreži, krikmaļi, krīzbērģi,

kūņģi, kūgūļi, kvasti, kaūpiņi, kaūpji, kipsti, laūgaļi, lazdi,

„lejas", „liles-kalns", lipšņi, luncki, ļaudupji, makaļi, mārtuļl,

miltiņi, milušl, palgraši, pēki (ar k), „pizika", „pūre", rubeži,

ruģi, ruizi, saļi, sahdari, „silnieki", „siļi", sīmaņi, skaļži, skari,

smilas, šūkteri, tūori, uļļi, ūplši, urciki, vecvagari, zasnas;

muižas: gaviezne, iņņas m., piles-mūiža, sustas-muiža,

vidūsmūiža.

grudbiņas pag.; iedzīv. — grudbiņnieki2.

E.

alkšņi, ansuļi, anuži, baidzata ciems, beģi, beīti, mež-ber-

tuļi, bikši, brediki, brūži, brūvefi, buki (nav vairs), cimdenieki,

cūknieki (jeb cūcenieki), čafhpas, čaūri, čuhči, dangas, dietlavi,

draūgi, druļļi, dubeņi (ciems), dūcmaņi, dudruļi, emerbrūni, ezeri,

erkauši, gūžas, ilgāna ciems, iņņi, janiki, jaūnzemji, kalēji, kal-

nenieki, kapeļi, (dubeņu un „duorupes") kliēčĻ krūči, kukuļi,

keīfi, „ķerba", ķīšu ciems, „lapati" (nav vairs), lazdas, līlavi

(nav vairs), luči, lukaiši (nom. s. -tis) jeb lukaiži, namiķi,

nuļļi, nuovadnieki, petfi, pintiķu ciems, plasķas, plūģi, puoļi,

remesi, riēžnieķi, silenieķi (ciems), sķrundas, skujas, stebuļi,

strazdi (nav vairs), sveīļi, šķērši, šļūkās, tāluti, teņi, turaidu

ukšas, ufbes (izr.: uorbes), ūsas, uozuoliņi, varduļi, vecvagafi,

veči, vierpji (?), vipuļi, vizaiņi, zāģēfi (bārdulis un zvipulis);
bata mža, birž-mža, bukmež-mža, grīzupe, i\ģi, kārļu mža,

mežnieku mža, pņrkuone, udzuol-mža, vītiņu mža., gruobiņa.

tudsmares ezers.

kruotes pag.; iedzīv. — kruotenieki2. E.

aži, brūveri jeb lankupjt, dišlefi, egliēni, elijas, gudbzemji,

jaūnzemji, kalēji, „kalib-jāne", kalnieki, kurpnieki, kvēpji, ķaūpji,

ķefri, liēpieni, maci, miķi, mucenieki, pabriēži, priednieki, pukīši,

pupas, sebuļi, slūtūri, spiņģģni, strīķi, šati, upenieki, udlas,

udzuoli, vecvagūri, velēkņl, zviēdari;

muižas: angnieze, krudte.
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Medzes pag.; iedzīv. — medzenieki 2. E.

„antiņas" jeb „antiņi", anuži, aži, bqrmāki, birznieki, bite-

nieki, buņķi, cāļi, čāčas, danči, diķi, dravnieki, dreīja, drikas,

etes, gadi, gudiņi, gudbzemji, iēsalnieki, jaūnzemji, judzdrejs,

kalnmale, kazrauši, kārļi, kraūļi, krūmi, kubili, kundziņi, kušķi,

kūlaiņi, lekefi, tenkas, mači, maskas, „melvagas", petfi, pintars,

piņki, putni, „pūki", „pūri", retini, rīteņ, ruņģi, skuķi, skudlas,

strudles, stumbfi, svīķi, taūriņi, udzuoli, vaīķi, vecvagafi (izr.:

vecugafi), velti, vērnieki, vēvefi, vidukļi, vilpuofi, vitkas, zen-

guļi, zudņi, zviēdi;

muižas: kapsņdas m., mātras, medze, saraikas jeb saraiki.

purvs: kram-purvs.

nicas jeb nices pag.; iedzīv. — nicenieki2
. E.

alpqni, aļļi, aniki, ažqni, ābuoli, banūži, baštiki (ar k), bernūti,

brakšqni, burbas, budži, cqrpu-krūzqni, cibuļi, cihceļi, čimas,

daīži, dahdzqni, dirnēni, dižgalvji, drāzenieki, dreijas, druļļi,

duļkqni (~-ini" B.), dzērvqni, embūtnieki, qrkuļi, ģaūfi, ģedqrti,

ģelži, ģirukalni („ģirugali
w B.), ignāti, jaūnzemji, ječu kruogus,

jurkas, kaifi, kalēji, kapūni, kaūli, kazbuki, klampji, kļāvi, kluči,

kramqni, kristi, krūzēni, kupši, kudši, kvēpji, kaūši, kepali, kefi,

-kestefi, ķikuti, ķudas, ķuņķi, laipenieki, laūgaļi, lādqni, lūsqni, ludce-

nieki, ļāļi, majuori, matuti (g. pl. „matuču" B.), mākqni, mii-

tini, mielavi, mucenieki, mūrqni, padūni, paipas, pakūli, pahkuoki,

paūžqni, pelnqni, pickqni, piķeļi, pižas, pižuki, piēči, piēkšqni,

piēnupji, priēduļi, puči, pudzqni, pukuļi, puļķi, pudras, puži, pūķi,

puddqni, ratenieki, reīņi, rīziki, rumbas-peļņi, runni, rudļi, rudļu-

kletnieki, rudņi, fūči, sapati, saūķanti, sējēji, sikšņi (bumbuļi,

pagrabi), silēni, smāģi, smiltenieki, sneībes, spāres, spirģi,

spranči, sprūdi, Staņislavi, striēķi, strungi, stulpi, sukuti, suhgūļi.

sveīļi, škici, šķilas, šķuburt, tiļugi, tīdi, trūbas, tupeši, upqni,

upmaļi, ufbqni, udtaņķi, vamži, vanagi, vārnas, vqcvagūfi, veīti,

vērenieki, zahdari, ziemeļi, zuši, zuzūni, zveji.

Bez tam Leitīšniekos ir vēl šādas mājas: [g. pl. „an-

šķinu", g. s. „aškapes", g. pl. „Balceru", „bārbišķu", „bātu",

„brizgu", „bumbuļu w

,
„burģeļu", „lankuču", „meiru", „muiži-
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nieki", g. pl. „nesakušu", „pagrabu", „palapju", „pauļu", g. s.

„rīšmetes", g. pl. „slamstu", „spriču", „sviklu", g. s. „šķutes",

g. pl. „šupstiku", „uldriķu", „uzāru"] B.

kalni: ķupu k., pusēna k.

£zers: mēķes £z.

pērkuones pag.; iedzīv. — pērkuonieki
2. E,

aūci, ādami, ārūni, baštiki, „bāla", beļļi, bņrtuļi, brakši,

brunči, ceļduomi, cīpa, „čures", dabari, daneļi, diki, dimzi, diž-

gaūši, dižtīdi, „drezes", dudbeļi, dzihtarnieki, gaiļi, grabji, gruoz-

piņi, ģelži, „intes", jaūnzemji,jātnieki, jēčijēkuļijuīģi, jurlši, juoži,

w
kalej-rones", „keepes", „klre",klaūši,kliēv/i, kluči, kraūči,kruoģeyi,

„kulenieki", kundziņi, kūli,kesti, „ķēka u

,kēnīgi, „lankas", laņķi, lej-

niēki, „linges", lībeķi, lukāži, lūki, maisiņi, maķi, maļiki, wmeže-

neeki", nāģi, „i:eedoli", nuovadi, paisi, pātari, pāvili, peni, peiiki,

piķi, „preede-lunte", pūki, puora-zudavi, rāvi, reini (reīņi), reki,

riežnieki, ruzgi, rudlavi, skalži (nom. s. -dis), skara-skari, skrāmu-

jaunģelži, sleīņl, smiltnieki, stedi, „steerneka-leju (gen. pl.)",

stehdzes, stifni, „strikes", strlķ-kalēji, strīķ-siseņi, „strukeneeki",

šalmji, šāvēji, „škultes", šķiti, šķilvalti, taūres, „uozuoli",

vērbeļi, vērši, vidukļi, „zabes", zirģeļi, zudavu uorbfni, „zures",

zusni, zūzūni.

ezeri: [„raganu ez., „tofmales" ez.] B

kalns: «svēteļu" k. B.

priekules pag.; iedzīv. — priekulnieki
2
.

E.

adāmi, ambrqni, ašmji, baubļi, beltņni, behki, bliēkis, braži,

buhka, burvi, bumeistari, cņrpi, čakses, daļģi, driviņi, drunki, dzin-

tari, el(e)kši, elkas-kez§ni, gabaliņi, gar'ņi, garuoži, gfavenieki, guži,

ģēģeri, isriede, ivāni, jaujenieki, jaānenieki, jaānzemji, jānaiši,

Jātnieki" 8., Jermuši" 8., kaģi, kalneniēki, kahdari, kaņupji,

klabji, knīpņni, krieviņi, kulupji, kvāši, keri, kezqni, kipsti, „li-

barti" 8., libji („āzpures-", bunku-), meīri, „minki" 8., mizqni,

mucenieki, pauzari, priēd(i)nieki, pungas, pudļi, raādenieki, riši,

ruobežnieki, safgi, sālavi, skurstiņi (~-eņi" B.), stutqni, sudmaļi,

taureni, treīdi, ufdanga, ustupi, utiņi, udsteļi (arī: „postinieki" B.),
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vaītieki, valti, vasīļi, viģeļi, virga, vistiņi, ziverts, ziemeļi, zūni,

žibali;

muižas: bifžumuiža, jaūjenieku (iaūņieku) m.
t judguļi, kat-

rīnes m., kņuipju m., libartu m., paplaka jeb paplakte, priēkule,

ūsaiķi.

pagastā izšķir aizputniekus, dudbeltilekus, gārņu ga\\i,jau-

ņieku (Jaujnieku" B.) galu.

dīķi: duobelis, „oģu" dīķis 8., padruka d.

kalni: [~ciemātes" k., „drunku" k., „ķīķa" k., „sērmo-

liņa" k.] B.

purvi: bakānu p., „dāvida dumbieris" B, „raktenis" B.

pļavas: bafhblls, „bunku lanka" 8., garlšķe, „grāpēns" 8.,

„kramišķes" pļ., 8., „linumērka" 8., mņrguža, rāpena, „renes"

pļ. 8., „sesku grava" 8., „slūturene" 8., „stalbes-līkums" 8.,

sukutenis, „sutrauna" 8., „sviesta purvs" 8., „smerlene" 8.,

„šustaru" pļ., vidaūta pļ. („vīdaute" B.), „zīles purvs" B.

ganīkla: „ķaupene" B.

meži: [„brencene", „duburis"] B.

purmsūtu pag.; iedzīv. — purmsātnieki*. E.

ādiņi, āduži, baļķi, beķefi, beņķi, bifzenieki, brahci, breža,

briedis, brunči (ar č), brūveris, buoliņi, dārznieks, deģi, dinvieši,

dīcmaņi, gļ-avenieki, kalējs, kalnenieks, kļāvi, kupši (nora. s. -šis),

lanki, lāmi, majuors, meīfi, pelltqni, pilenieki, pleīķi, „prūsi",

pufviņi, puoliki (ar k), puomari, „rāvas", ruīzqns, sikšņi, šiliņi,

skudliņš, spruķi, strautiņi, tāluši (nom. s. -tis), tūnqns, uplši,

uozuoliņi, vanags, vistiņš, ziemeļi, žāģi;

muižas: leinumi, purmsāti, priēdnieki, virpiņi.

rāvas pag.; iedzīv. — rāvenieki2. E.

ābrūml, baluoži, ezarmaļi, gudbziņi, kaūgari, kripšl, kupši

(nom. s. -šis), lafhberti, laņģi, lāči, leiši, lejgaļi, māliņi, pupas,

rimmas, ruļļi, snikeri, stiērplgi, strungas, šuskas, tīsi, vecuogarl,

vēveri, vilki;
muižas: liēpu m., rāvas m.
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Rucavas pag.; iedzīv. — rucavnieki?. Gr. +E.

agatnleks, aigars, albužs, «alksnis", alsts, alvlks, „aniks",

„annužs", apšultts, aškājl, aškāpis, atāls, attkls, atis („ātes"),

„āpšūtnieks", bakups, «balceris", balcūns, balčūs, „baldau-

nieks", „balins", baltiks, „baltrus", bālēns, «baibanišķis", „bar-
bāns", barbīns, „barmalaušķis", „bārbjānis", bašķis, bātupšķls,

beķerts, „bēdins", beta, „bidins", bldls, blržēlls, blters,

blaūzda, „blusa", boks, brizga, bmšvits, „bruzdins", bružā,

„brūženieks", būberis, „bucis", bukals, buks, «bumbuls", bunka,

bufmelaūškls, būdel(l)s, bāre, „buoža", cauris,
„
celms", ceple-

nieks, cibuks, „cinkus", „cīrulis", „ciemins", čigānšilis, čiihpa,

„čukans", «dambenieks", dan(d)zins, „daukants", „daukša",

dārdeģi, „dārziņš", dejus, dem{i)s, „dīķinieks", „diedenieks",

dlēdiškis, „diekants", doržs, dreižis, „dumpis", dūrējs, dzel-

tainis, „egliens", eirlks, elbužs, embrlškl, emenieks, ~endrus",

«ezermala", ēnas, „gabris", „gaidis", gaigala, „garkāja", gatve-

nieks, glūzda, grabalaūškis, graudužs, grāvlns, grunduls,

ģaūrls, ģeči, ģegūžs, „ģeistauts", „ģibietis", ģigas, ģīrnns, Ignats,

Jlzenieks" ,lēsalnleks, jahkūts, jaūnzemji, jaūrisjaūškis, Janeiks",

jāniši, „jānužs", jātnieks, Jēcis", Jukna", Jukums", jurjāns,

jūcls, Jūrnieks", jūdnleltls, kairls, „kaklins", kalnālls, kalne-

niēki, kalnišķis, kalnnrbāns, kalvalt(i)s, katūžs, kaūls, „kaža",

kāpinleks, „klabis", «klajums", klampls, «klans", klibais, kllfh-

bls, kllņģis, kliņķis, klūcls, „krambulis", „kreža", krlģlns, krulls,

„krūms", kukūks, „kundzins", „kupša", kuža, kūda, „kūkša",

kūpel(l)s, „kuršis", kūršlauks, „kūše", „kviesis", „ķaupis", kepls,

„ķēdis", „ķērve", «ķetverts", kiburis, „ķišķis", kīkāls, klše-

nleks, „ķuda", kūīkins, latplniēks, lahga, lankutls, lākutis,

Jesiks", „lipše", llbeģls, llpars, llzenieks, „lurķis", Jūķenieks",

ļūplks, „maizinieks", makis, mahgulls, matutls, maūšs, mažais,

mārģiērtnleks, „meiris" ,menca, meženleks, „mika", «mikjānis",

mlltlņš, mlzalnls, jnlēlavs, „miemis", „mucenieks", mūltenleks,

„namins", „nūja", pagrabs, palpa, «paleja", „pampals", ~pav-

artnieks", „pelcis", «pelecka", „pelečs", „peliedis", pemper(t)s,

pence, pese, pēka, pļrknons, piļķis, piļutis, pīrktinist pltkūls,

plrtenleks, pllqns, plelkis, „pludavnieks", plūģis, «pluocis",

„pricius", prllāps, priēdiens, „puļķis", pūķis, pūrtlks, „radins",
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radomišķis, raķis, r&cs, rēvenieks,
„rijnieks", „rinkus", „rū-

cins", rudga, rudlavs, „sakne", saldais, sārmats, „sesks", «si-

jups", silaspruoģis, „sile", silenieks, „sileži", sipuols, skābarnieks,

skranda, „skrāblis", skrikis, skruzdiņš, „skuja", slafhpe, „sleža"

(„slēža"), smēdenieks, „smiltnieks", sprāngars, sprūdi, „spruoģis",

stalši, staļģis, „starpenieks", stīrblis, strauts, strunga, strudkis,

stūris, sudārgs, „sudmants", suķis, sungals, „surba", svilis,

šampiški, „šapa", šatners, šāvējs, šēper(i)s, šimis, „šimkus",

škipers, škirpcs, šnakste, „špigulis", „šuķis", šūna, labāks, „ta-

pins", tekavs, telēži, „tembra", „terbets", tiltiņš, tlrhbra, iids,

„tīrelnieks", „treže", „triba", trūkšma, trumpiks, tuklēris, tūrsa,

tudža, urbāns, ūdrs, vamža, „vašķis", vārkalis, vārna, vārs-

bērģis, „vecainis", „večatnieks", velts, vellins, „ventinieks",

„vespērs", „vērķis", vilkkaūls, vindiks, vifbals, virkauss, vis-

mins, „vižla", „vītolnieks", „vīva", vizulis, „zaķis", zaūnica,

„zeme", «zemturis", „zitrags", «ziemelis", zudavs, «zvirbulis",

zvifgzdiņš, žabāks, „žagals", «žagats", žile, žīmants, žubes,

žubra, zuļģl, žulliks, „žuvins", žvagins, žvaģis, žvingulis;

muižas: „būtiņi" (tagad Lietuvā), ķāķiške, pape jeb „papa",

rucava ;

ciemi: bajārinu, brušvitu, ģlgas, kalnišķu, kudņu, kērvju, lā-

kuču, likuma, meīrišķu, mikņu, nidas, pakalnišķa, palaipes, papes,

paūrupes, pešu, «spigulu", stalšu, „sudargu", šlājlēna, uozuolijas.

papas ez., sesku ez.;

kalni: karines k., lāvas, miētarags, āpšūtes k.

purvi: kifba, meīkes, tīrelis, trumpes.

tadaiku pag.; iedzīv. — tadaiknieki2
.

E.

aļļi, antuļi, ahzlši, aņki, aūdari, bablānl, biēži, brūvefi,

čakava, danči, daūguri, dižgaiji, dižķieci, diēnavi, dreīmaņl, dzir-

nieki, gribqni, grimsti, ģeļžl, ģildqni, ģiļži (nom. s. ģildis), ģi-

nušl (nom. s. -tis), ģirti, junkurqni, kaijas, kalnenlekl, kaspari,

kābari, krikmaņi, krifhpi, kriēvi, krūzqni, kugrqni, kulenieki, kušķi,

ķeizari, ķibji, maclšl (jeb -tis), māguži, mārki, mušl, pehkuoki,

pehti, pqki, pluiņl, preīkufi, pukenieki, pupaiņi, pužiki, pužļl,

puodiņi, raūši, rubeži, ruhti, ruškuti, fūkuti, sīkšl, skurbi, smudas,
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sprudģi, stiebri, stūfl, teņņl, tēviņi, trehkaļi, vālqni, vecvagafi,

znudtqni, zvigufi;

muižas: altvite, tadaiku m., vārtūja, vārva.

taisu pag.; iedzīv. — talsenieki 2
.

E.

„aikas", aļļi, „anduži", ahšķi, ahtuļi, „apšuļi", apuogi,

āpas, bagātie, baūkši, bertuļi, birāni, „brenči", bruģenieki, brūni,
buči, buki, cibuļi, čaūfi, danči, eļčuki, ēniki, gaiļi, gaūsqni,

grabji, ģirtiņi, ības, iēsalnieki, „ieziņi", ~jaunzemji", jāči, jeksti,

jēkuļi, „kaleji", „kalneji", kāliši, kluc' (ar c), kužūki, kūmas,

kvices, kibji, ķikēļl, lāči, „lejeji", mačuļi, māki, māliņi, meifi,

mežiņi, mežģirti, mizqni, nuži, nudrenieki, padambji, „ pigas",

pipji, plūcēji, pūrānl, puddiņi, ratuļi, rindaugi, sienpuori, skuķi,

„spilves", stēģi, stibas, struijas, strutas, tauriņi, vaļqni, vecva-

gāfl, vitkas, „vītuoli", zeimji, zilēs, zviēdi;

muižas: dudrupe, riēģe, rudlavas m,, talses m., tāšu m.

Vecpils pag.; iedzīv. — vecpilnieki2. E-ļ-Pl.

baltmākl (jeb -maki), bāliņi, budras, buki, bukmuiža, ban-

kas (buņki), čubas, čūkšļi, dārznieki, dumbras. dupļi, eglieni,

ezīši, ņdaskalni, grencqni, grenči, ģēģefi, ģifi, jedraunieki, jēči,

kalēji, kanclefi, kārpqni. kārsgaļi, klāveļi, klāvqni, kuīnes (kuini

Pl.), kunkuļi, kupši, kurpnieki, kaūpi (kaūpes), lādi jeb ladiki,

leiši, makst(e)nieki, makqni, mākqni, mārkaiši, meifi, melpuori,

mežnieki, miki, mucenieki, nikuži, nudvadnieki, paduoņi, pavāfi,

peļķi (peļķes Pl.), pēči, pleskas, prūši, raūši, rqmqsi, skubes

(skubji Pl.), sniķefi, spalvas, spinstefi, taūres (aū PL), taūtiņi

(aū PL), tīpuori, udstiņi, udzuoli, varkaļi, veckalēji, vecvagafi

(jeb -āfi), vecvietas (jeb -vec-), vēr(v)es, vēvefi, zaķi, zaļuodzes

(jeb -dži), zvirbuļi;
muižas: āzeļi, ilmāja (iedzīv. — ilmājnieki), katriņas m.,

lazdas m., lāņi (iedzīv. — lāņenieki), lēkši, rasūte, strudki

(iedzīv. — strudkenieki), uozuolmuiža, vecpils.

staņas lauks.

vqrgales pag.; iedzīv. — vqrgalnleki2
.

E,

aizpudri, antiņi, aūdari, avuoti, „belte" 8., bētiņi, brūži,

brūvefi, „caunes" B. (nav vairs), čabas, čīpas, dahgaskalns,
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daki, elki, gariškl, gravas, grāvefi, „ģēģeri" B. (nav vairs), iz-

degas, jaūnzemji, „jēči" B. (nav vairs), jņkuļi, jēķini, kabill

(ar /), kalēji, kalnāji, kaži, kristapi, krievi, kupšas, „ka-ūža"

mājas B. (nav vairs),kūrbūda, ķeīfi, ķingutl, lankas, laūkl, le-

viči, „linģis" 8., „liesa" B. (nav vairs), mežgali, pavāri, pelēki,

„pēčis" B. (nav vairs), „pērkoni" B. (nav vairs), „pīlupa"

mājas B. (nav vairs), „pūces" B. (nav vairs), rifhtāji („rimta-

kalns" B.), rīzbērģi, silnieki, „slēperis" B. (nav vairs), snikeyi,

„stelķa" mājas B. (nav vairs), strazdi, strāpji, strēļi, šļapalas,

tīpji, taomeļi, tvērēji, ules, ūsas, vanagkalns, „vīzainis" B. (nav

vairs), zāģi, „žube" B. (nav vairs);
muižas: bebes m, uošenieki, vņrgale.

pagastā izšķir šādus ciemus: [„dižais" c.
f „kabila gals",

„krama gals", „midzeņu" c] B.

ezeri: [„dzirkalis", „elkezars", „kārezars", ~kraupu" ez.,

„krūstu" ez., „laipezars", „ulles" ez.] B.

dīķi: [„kalvas" d., „māķaploks", „mēra bedre", „pagāze",
„rātes" d., „sklandu" d., „tružu" d., „zagļu" d.] B.

kalni: [„čukšu" k., „dzeižu" k., „kniploku" k., „ķibja" k.,

„maizites" k., „meldijas" k., „pullene"] B.

purvi: „elles-dumbris" 8., „degumi" 8., pluoču purvs,

„praulu bedre" B.

pļavas: [„cūcenes" pļ.. „čokstere", „čuijas purvs", ~duks-

es purvs", „dūkste", «grāmatu purvs", „jēraste", „kārklejas"

pļ., „ķiezenes", „laukgrīņi", „ļecene", „maiļu-valks", „mīļa-

valks", „niedriene", „pilene", „piņķis", „pope", „raciņu purvs",

„rāviene", „režģene", „riežu" pļavas, „stragoņas", „sunakslis",

„tirulis", „žumpa"] B.

lauki: [„aperes gals", „bada" lauks, «kņadas birze",

„pauna", „rakumi", „Sātu" lauks, „spiru-valks", „upes krau-

Hs«] B.

ganības: [„akselene", „drabeņu sils", „eņģeļu kārkliens",

irbene", „kunķenes", „lapšu kalns", „nozene", „pampu purvs",

„poļu kalva"] B.

meži: [«āžmugures kalns", «garapaldas priediens", «krievu-

dumbris", «lamatas" mežs, «lēzuma kalns", «pakāpe", «rāce-

najis", «ūderfāte", «važuka" birze]. B.
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vifgas pag.; iedzīv. — virdzenieki2
.

E.

«aizmeža-prūsis", ahti, avnots, belciņi, «ceklauzis", difh-

zēni, kūrei, keizar-kūpji, kinqni, kupji, «lekuzis", makqn-dinvieti,

maūri, nūruži, perlis, pintiķi, pudri, mbeži, šiliņi, struki, vai-

naūši, vecvagaņ, zvejapnori;
muiža: vifgas m.

Bez minētajam mājam virgas pagastā pec «Latvijas"
N2 71 no 1913. g. ap 1860. gadu iznīcinātas šādas mājas:

~dzeņu-pērļi", «kanderi", «karuļi", «ķempji", «ķiepji", «oles",

«pērkuoņi", «preikuri".

ilūkstes apriņķis.

aknlša(s) jeb aknīstes pag.; iedzīv. — aknīšeni. H.

aizpūrve, alūotnieki, anclši, bajāri, «baltimora", brenča-

s%ta, brūži, brūveri, būiķi, «bumbul-kapča", caunes, deguta,

degsnis, «degšņa-viļams", «drežinski", dūndūri, dūkstes, dzeņi,

grāvīši, gūbaaniški, «ģeidāni, «ģerdas", indāres, iškuri, jan-

dzemji, kakstqni, «kalvišķi", kaļkinieki, «kaņupīte", kazūļi, kā-

pūostiņi, krankaļi, kriškāni, «kukniski", kungū-drivas, kuprāres,

ķiķini, laksti, lazdas, lāči, «lejas", lejnieki, llkūmieši, lielā-sqta,

lukstinieki, medņū-sala, «mežaraupi", «mīķfni", mingalauči,

((-oviči), mūšas, mušinieki, «orelišķi", «oreļi", palzas, «pod-

kupre", «purva-krišs", «purva-sala", pūojauka, rācenāji, rāceņi,

mbeni, «rūkas", sadūki, salas, seņi, «silabriedis", silaraūpi, sī-

maņi, «skārdupnieki", skūški, «smeķerstāni", stašqni, striķi (ar

k), strikū-krišs, stūrēji, šatnieki, šeltes, «širmuki", škqršļi, špigas,

tuņkēji, (vecie)jūfi, vecums, «vilka-purvs", zaķi.
ezers: lapas ezers.

meži: «briežu sils", «ģiriņa", «ļovonišķu sils", «mosts",

šeltūpes mežs.

Asares pag.; iedzīv. — asarieši. H.

Aizpurvi, apalāni,, baltiekalni, braži, brillene, brūveri, bū-

būļi, dimperqni, emsiņi, «jaunzemi", ječi, kažamāki, papalški,
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4

„podkaši", purva-čemeņ, saksi, silanči, speleni, strupiņi, nrbeni,

vanagi, vūrkavieši, viļamēni;

muižas: asare, patmalnieki, speleni, uozulnieki, Vārkava.

ezeri: kalnezers, laidiens, zuju ezers.

pļavas: eglune, vaskinieks

mežs: duburi.

barankas (tagad: Silenes) pag. E.

bajāriški, beduši, bradi, budi, gainava, gaudiški, gaveitiški,

katineļi, „kurilišķi", Lušķi,
w
metelišķi", mūrnieki, pnpišķi, pu-

stiņa, raki, riča, rnmpisķi, „smilgina", spriņģišķi, vārpines, viļ-

ķeļi, „belmonte", „ezarmuiža" (jeb „ezernija"), ilga, kumbele.

Bebrenes (jeb bebrines) pag.; iedzīv. — bebriški 2
.

E.

aizkūrkli, aiztlreļi, aiznpji, akmeņnpe, andziški, apakšas,

apšāni, asmi, baldūne jeb baldnoņa, „balenišķi", baltamņķi, bal-

tišķi, baltkalni, „bartišķi", bebrqni, „bērze", birņi, „birži", blīves,

brenči, brimaņi,
w
briedišķi w

,
caūni, „celmi", „čabišķi", čūmāni,

„čirnišķi", daģi, degūtiški, diņģejkalns, ditbeliški, dūmbrauka,

duncki („dunski"), dzegūzine (jeb dzagūziņi), dzenuški, „eiļi",

elkšņi, ezeri, „graižkalns" (jeb
w
graizkalns"), grendzēni, gūļņni,

„ignalina", „jurāni", „kala išķi", „kalne w

,
kalniški, kalvji, kān-

cqni, kāntqni, kāupiški, „krievu M sala 8., kūkūliški, „kurmji"

(jeb
v
kurļi"), keifi, „lubartišķi", „lugarišķi", mačūlqni, „mase-

jišķi", «matejišķi", „melbārzde", minūti, miņātiški, mugdāni, „pa-

kalnišķi", pavāri, plepji, plitnica, pukananka, pur(v)eliški, pntni,

pūtriški, puodēļni (izr.: pūdāni), reiniški (izr.: rai-), mdāki, „rup-

šina", mpšinieki, ruobežnieki, sasnaūka, „savišķi", „sitali",

„skrimblewka", „skute" (jeb „škute"), strikine, „svile", „ta-

nani",
„
tēvišķi", tiltiški, trantišķi, tvintiķi, urziķi, ūžuļi, „va-

leiši" („vališķi"), vajuki, „varonišķi", vūverīši („vāverišķi"),

„vecumi", vendeliškl, vērtētas, viesīte, „zingailišķi", zviedriški,

„žagari", „žepeii"; ālksna (izr.: olksna; vāc: Althof), ilze

(iedzīv.: ilzānišķi), kaldabruņa, kamiņčāni, bebrene.

[ezers: „rupsītis" (izruna ar ci otrā zilbe); meži: „vindas

vecums", „grūža" purvs] B.
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bornas (tagad: kaplavas) pag. E.

„aitiņi
w

, bajāri, „bakši", „bautrišķi", „bičeļi",
M
braģišķi",

w
busi", „calmj", „dumarišķi", „gaiseļi". „gaspari", „gondeļi",

„gusišķi", Jurišķi", „kalnišķi", „kalvišķi", „katišķi", kurme-

lišķi", „labiņi", „leisani", „orupi" ((ārupji?), „paudrišķi",

„pliķi",
w
putremišķi", „riten-aizupi", „rosuļi tt

,
„rusteiki", ~ruobežn-

ieki", „simuklišķi", ~stirbļi", „uržji* (jeb uršļi?), „voitišķi",

„žundi" (jeb šundi?); kaplava, „matulišķi
a

(vāc. Schnellen-

stein), borna.

Demenes pag.; iedzīv. — demenieši. E.

„birnišķi", „britanišķi", „cerelišķi", „daukštani", dedeliški,

dirvūniški, elksniški, „ģedreitišķi
a

, januliški, „jasenišķi", „kat-

rinišķi", „kublitišķi", „labiņi", „latvelišķi", Jesišķi", masļaki,

„matasišķi", „matelišķi w

,
„murani", paškeliški, „pevišķi", „pe-

trinišķi", „piļķelišķi", „oliķišķi", „preidaķišķi", patrami, rački,

„skirna", „stirbļi" (vāc. Luisenhof), „subatišķi", sventaduoniški,

šakališķi, šuķelišķi, „vaseriš"ķi"; briģene („briga"), lauka mža,

lauķese, „turmonti", upes mža, demene.

Dvietes jeb dvieta(s) pag.; iedzīv. — dvietišķi2.

E.

sādža?: aizpurvišķi (izr.: aizpūriški), „āžene" (kruogs) B,
būki (izr.: byuki) }

cukriņa („cukurine") 8., degšņi, „ezermale",

glaudām, griezņni (izr.: grīzāni), kalniški, kankari, krapāni,

„kriškanāni" 8., kutniki, kiiliņi, „ķeklišķi", „ķetrāni", „lub-

gani", „medņi", munči, nlcgale, pqrkūnišķi, plkstuone („pīkstu-

line"), priedišķi, pupiņi, „pazani", rāubišķi, ribaki, ruļuki, ruži,

sādiški (izr.: suod-), sifi, skudriški, skujišķi, svikļi, „šauri", špaki,

teiteļi, „timšāni" B
,

tīreļi, trapsiški, trunkuci, tuomņni, „vecdrau-

nieki", zakiški, zarinki, zīperi, „zviedrāni" 8., dviete jeb dviets

pļavas: luksti, „vērtežas", „sudarine", „nagordine",

[„šaures", „roudu" pļ., „staģu" alksna; purvs: „viesīte rt
; „gaiļu"

ezers; „vāzanu kalns"; meži: „dievinišķi", apšene, lācene, „na-

kauņa",
B
namencs"ļ B.

garsenes (jeb gārsines) pag.; iedzīv. — gārsenieši 2
.

E.

„aizpuori", „apalani", bajāri, „bubuļi", butkeni, „dimpe-

rāni", elnqni, elsīte, „emsiņi tt

,
grendze, indāņi, jakāņi, kažuokišķi,
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kukalēni, kurmiški, laukgaji, paškāņi, pruņķqni, pur{v)maji, rūdupe,

„vanagi", „vārkavieši
a

,
vecmuiža, viduģifi, vilāņi, „viļumēni",

zimbļi, zīlāņi, žļūbji; gūrsene.

[ezeri: dēļu ez., bezdibenis; milzu kalns; pļavas: sar-

binla, deglis, meldines ; meži: kabutišķe, gailišķe.] B.

kalkunes (tagad: laucesas)pag.; iedzīv. — kalkūnieši. E.

„baltakašķi", „bazališķi", „bimbirišķi", „blaudišķi
a

(jeb

blandišķi?), „ciblišķi", „elksnišķi", „gardelišķi
X

, „grabelišķi",

„grinišķi", „kārkliņi", „krapišķi", „kukurišķi", kumpiniški, „ķi-

lišķi", „laurišķi", „malta", „matvišķi", „pabališķi", „paber-

nišķi", „pakupišķi", „paulišķi", „paupišķi", „pazarišķi
a

,
„prie-

kuļi", „rateļiw

, w

rendenift
,

„sventa", „šķirsten"[i], „tranišķi",

~vanaģišķi", «varenišķi", ~vasarišķi
a

,
„veģimišķi

w

, „viķišķi a

,

„vilnišķi", „vilumišķi", „višķeri", „zadišķi", „zelaišķi tt

,
„zel-

tišķi", „zeļķišķi", „zemišķi", „zvanišķi", „zvirbilišķi" ; „medņu
w

(jeb „medum") mža, kalkūne.

kurcuma pag. E.

„abelišķi", „adališķi", „aizupes", „antakoļi", „augunišķi",

„auzolišķi" (jeb anzolišķi ?), «ažožeri", „ažupišķi", „baltišķi",

„berulišķi
a

jeb „birulišķi", „britanišķi", „gravišķi", „grebļi
ft

,

„grendze", „grumpišķi", ugulbinka", „kalnenieki", kalnišķi,

„kamarišķi", „kļavišķi", „kruki ft

,
kumpiniški, „ķirkoļi", „mar-

tinišķi", „matišķi", „matulišķi", „mežanišķi", ~preķelišķi",

purvišķi, „ragaunišķi", „rimšišķi
ft

, „rudminišķi", „ruobežnieki",

„silnišķi", „skatišķi", smiltnieki, „smiļģinišķi", ~stumbrina",

„stupinišķi", svilišķi, ~svilpišķi", „vilkapors
ft

,
„vi-

trenišķi", ezere (jeb ilze), „ģirvišķi", lauķese, vilkumiests (vāc.

Egvpten), kurcums.

lašu pag.; iedzīv. — lasieši2
.

E.

aklņni (senāk: akmencūlīši), „alton-", ūbuolnieki, baltruki,

basāki, „bēržani", bēržkalni, blakanci, bliviški, blusiņi, „bruku*

tuomqni un jaūnzemji, cielava, čunčuji, „čuviki" („čuven w), „di-

delišķi", dirvāni, „dilluk
ft

-tao/wfm, „dubline", „garlomišķi",
4*
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grābekļi, gudelišķi, ģeķeļi,
w

ģerdani", „jucišķi", „kakanišķi",
kalnes, kalnišķi, „kalva"- duobelnieki un „kalva-sunakl-", kaupr-
kalne, „kazupurve", kraukļi, „lapci", lesiņi, „ļacka", „maizīte",

pabērzi, pakalnes, pakraste, „pakulišķi", „podišķi", pope, po-

piški, „prede", pūšļi, „reke" („bērznieki a
un uožuolnieki), ru-

dani, salnas, „sarmulišķi", sulas, susekļi, „sweikat", unduļi,

upmali, „zaķi", zvirbuļi, grīnvalde, kalna mža (vāc. Hohen-

berg), lustberga, šēdere, lašu mža.

Pilskalnes (jeb pilskalnu) pag; iedzīv. — pilskalnieši. E.

„bidušķi", „biroki", „birži", „bitani", „buči", dranka, „dri-

ķinišķi", „dubišķi", „dumblina", „dobulišķi", ,ezerupes", gaišķi
(„gajišķi«), „guļani v

, «ģerišķi", kalnišķi, kalvqnt, „kankarl"
f

ku-

deikiy kukft, «kurmišķi*, kūliņi, ķeselišķi, wlapišķi", „lācis",
ļopl, miltinēni, „movilišķi <<

,
„mukāni", „mundi", „palazdin",

„piskuni", pliķišķi, „prusani", puri, „ragulišķi", rāubišķi, sabaļĻ
sivišķi, „smeļi", „stašani", „stelne", „svidrišķi" (jeb „zvidrišķi"),
svilpišķi, „šadeiki", „šakali", „šarnišķi", „šaršuni", .Šauļi",
„šuri", timšĢni, tuteni, B uguji*, ,u2uli", „vaikuļi", valpetf,
„varlišķi", vilcģnl, „vilkup", „zarišķi", kaņecpole, kazimere,
pilskalne.

pruodes pag.; iedzīv. — pruodieši. H.

Aizpurvi, akmeniški, amasiški, ancqni, antunišķi, apuški,

apuoki, āzišķi, bagdqni, bqrnqni, biltauri, biržuļi, briekāni, brieži,

cigarišķi, cīruļi, cūkauši, čakstes, čūrišķi, dūdeļi, egles, „gave-

nišķi" 8., „gilišķi", grendze, grigaļi, „igaun", iļģine, janūlqni,
„jauniķi", juosteļi, kakarqni, kakstes, kalnišķas, „kapunica",

„karklišķe", karstumi, kaušuļi, katužāni, „kažupe", kārkliņi, „ko-

mantišķi", krūmiņi, kudliški, lapene, „laurenišķi", leimaņi, „lejas",
linarti, lindadži, lielpetreļi, lupelqni, lustūzis, maneļi, „mežmal",
mežnpji, mikelqni, mikelišķi, „pavar", pazarišķi, pelsqni, „pun-

cul", purmaļi, ~puslauk", raģeničkas, reiniškas, rudqki, sešķe-

nišķi, „sinaviški", slīpie (loc. -ejuos), „starpišķe" (jeb „-ark-"),
strautiņi,

B
strazdiņ tt

, streļķi, studqni, „stureļi", stūrqni, svuiļi,
titerišķi, „uškeriški", uozuliņi, uozuoli, „vaidenišķi" 8., vārnas,

vqverqni, vēži, vidži, vilišķi, „vizan", voitišķi;
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muižas: baltmuiža, gulbene, kazimiere, lavide, marinava,

mālu muiža, mežmuiža, pruode, stūru muiža, vārnišķi, zaļā
muiža.

ezers: bremenu ezers; [pļavas v „ašuklis",
w
rācenaite",

„salneklis
ft ] B.

mežs: vecums.

rubinu (jeb rubeņu) pag.; iedzīv. — rubiniški (jeb rubenišķi). E.

aborūni (ū < uo), ancāni, apalāni, apaļi, „avikšaja M

,

bo-

kāni, bokānišķi, „bakša", baltmaņi (jeb balkm-), barauka, bebri,

bružuki, celminieki, drankas, dūnas, egluone, gllzdinieki, grauzi,

grauz(u)kalns, ģaurāni, („ģāvarāni" B.), ~ģevrāņi", kakaņi",

M
kozuļni" 8., klaudzāni, „klaucāns",

w
klaucēnišķi", „kļavi", kriš-

kanāni, „krievāns", Jazdāni", „luksti
w

,
mikaine, „miezāni", moči,

muorāni (uo < ū] „marani"), plāņi, podgrauzi, „prūsenišķi
<<

,

pruod(e)sgals, „putenis
a

,
pūdāni (ū < uo), raubiški,

w
raupi",

rāciņi, rāznas, „reiti", ritiņi, ritiniški, riekstukalns, rubiķi, „rus-

kuļi", saviči, „soitišķi", ~skrimbļi", „skujāns", „sma-

linišķi", stūrišķas, „subate", „svitišķi w

,
„šaršuni", tāmaņi,

valaiņi, „vaļuks",
w
vārslavāni", vilcini, virbuļi, vuškāni, zesefi,

w zīperišķi"; kruogi: „apšene" 8., „zeserene
a B.; dunava

(iedzīv. — dunavieši), encene jeb ancene („anceniškas"), ģere-

niškas, (i)zabellna, marinava, tadinava, rubinu mža.

purvi: „olajs
a

8., zalvas p.;

ezeri: kausiņš, „skrējāna" $z., [„vaļuks a

,
(izr.:

biud-); pļavas: „glūži", 8,, al(u)ksna, Jubinieks",

luksli;

meži: „kucenes a

,
[„dzeņauka

X

, „
vecums", „lopsauka" ;

atmatas: „piestene", „zābacene", „dirvāns"] B.

salnljas (jeb salanājas ; tagad: salienas) pag.; iedzīv. —

salanājieši. E.

adamava, akmeņi, ābūoļiņi, balniški, baltkalni, balūoži, ba-

ļūļi, batuti, baziliški, bērtiņi, bqrtuļi, bēļrzi, blusas, brencišķi,
dārznieki, dirvāniški, dupuri, dzedzeļi, egles, elksniņi, grau-

diņi, grebeniški, grinišķi, „ģeitvenišķi", „ivķišķi
w

, kalnišķi, kal-

viški, „katušišķi", kazinci, kārkliņi, kļaviņi, kumpini, ķeiriški,

ķeiviši, ķerkuzi, labiški, landzuri, lapas, leitu mājas, lejišķi,
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lielauši, lušķi, mežīši, mežnieki, mežraupi, mīzari, paulišķi, pe-

trišķi, piķišķi*pļavenieki, pureliški, purmaļi. putreliški, retzuobji,

rezgaļi, rezgini, ritāni, ruobežnieki, silenieki, skujišķi, smuceni,

stirna, strautnieki, Strazdiņi, striguni, stumpuri, šadeiki, šķelpstņi,

tapuni, tartaka, timtišķi, tīreļi, upmaļi, uržļi, uozuoli, vanagi,

virbuļi, virvišķi, zaķis, zariņi, zeitišķi, žundi; ķeirqni, mdzinišķi,

saliena, «salmuiža" (vāc. Sallensee), slķele, kaplava (vāc. Born),

salnija jeb salanāja.

Skrudalienas pag. E.

«budzišķi", „cibuki", „cibulišķi", «dubelišķi", «dube-

nišķi", «jakušķi", Jonišķi", «kalnišķi", «kaptilišķi", «kampišķi",
«ķiverniki", «lintopišķi", „lušķi", «paulišķi", «putanišķi", «ragu-

lišķi", «raupotišķi", «rubanišķi", «sadniki", «savišķi", «staģišķi",

«surišķi", «sviklišķi", „šeršņišķi", «valmišķi", «vidriški", «vita-

nišķi", «voitišķi"; «bruņas" mža, elkšņi, „lašupe", „tābara",
Skrudaliena.

stelles (tagad: raudas) pag.; iedzīv. — stellišķi. E.

«aizvertinišķi", „antuš[i]", bliņķišķi, grabulišķi, «kalnišķi",

«kalvenišķi", „karklisķi", ķeklišķi, «ķetišķi", «labslaunišķi",

«mediķi", „medolišķi", «mičunišķi", «mironišķi", «pakalnišķi",

«paupina", „pečurišķi", «piperišķi", «podišķi", «purvišķi", pu-

trinka, „rašautišķi", «rudgalvji", «saliņi", «skujina", «terteļi;

«apališķi", pagrendziņa (vāc. Grenzhof), raudu (jeb «raudas")

mža, stellē.

susējas pag.; iedzīv. — susējieši 2
.

H.

mājas: aculauki, aizpurvi, apšenieki, atqni, bāltkalni, ba-

luoži, cifseņi, cīruļi, dominieki, dupeņi, duobukalni, dziļū-dūkste
(loc: -ajū -l), dziļie-grāvji, eliņi, etstinieki, ezergrāvji, ezeri, gai-

līši, galēji, guobenieki, ģēģefi, incenieki, jaūdzemji, kalēji, kalnieši,

kalvqni, kāndraši, kapteiņi, kūrkliņi, klišqni, kudraši, kulītes, kurilas,

kuzmas, ķeņģi, lācdegļi, leitieši, mežanči, mežinieki, «mežmuiža",
«muzikanti", «neleeti", «panores", patmalnieki, petrqni, plik-

šares, pļavinieki, pruodiški, purmaļi, puodiņi, rāceņi, rivqni,

„ruša", ruobežnieki, sardenieki, skuški, stūyi, sudrabi, sulaiņi,

šadeiki, irule, ulasi, uogas, vanagi, vēvefi, viškacqni;
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viensētas: mālupe, vilkupe ;

muižas: susēja, zeltiškas.

pļavas: alksna, bņrzūjs, pļēntauka.

Sventes pag. E.

bambanišķi, «belmonti", briežusala, bučāni, bundiški,

driksnišķi, ezqni (izr.: azāni), kaķici, kalnišķi, «kaušeļi", ķeklišķi,

ķiķirišķi, liņķišķi, meinartišķi, nicgale, «pičuļi", pilaci («pilati"),

purvinišķi, ratanišķi, rimši, «rudisna", Skrudaliena, svirki, tim-

šqni, urbanišķi, užānišķi, «višķeri"; aruone, grendze, svente.

jaunjelgavas apriņķis.

biržu pag.; iedzīv. — birzieši2
.

H.

adumqni, aizpurvi, aizupes (jeb „-upieši"), «alažāni",

alšqni, audzes, ausuļāres]eb dusuļi, auškieši, beitqni, bencqni, bērzlši

(-ieši?), birzgales, biķernieki, «biterāres", «blakšenieki", blesqni,

bogmaļi, bramaņi, «brivāres", brūveri, buivqni, bulduri, bullši,

būrkanūres, celmūres, «ccrvārcs", delvenieki, desūres, «dūķer-

nieki", dūodeļi (jeb „-aļi"), «dzelznams" (pusmuiža), dzelznava,

«enzeļi" B. jeb endzelnieki, gafgruodes, «garāsdrivas", grāmat-

nieki («-neši"), grūverqni (jeb gra-), grlvenieki, jaudzemi, jureši

(jeb -uši), kakstes, kalnajāņi, kapāres, kapudruvas, «karpuškas",

klaucqni, «kungudruvas", ķeizefi, «keņģi" 8., «ķepiņi", «ķērpi"

8., ķestefāres, ķuoci, lāči, lazdāres, lēimaņi, lēllcūni(?) jeb «leel-
ohzani" 8., lukstenieki, «medesnieki", «melderi", mellgalvji,

melnacūres, mežanči,
„
mis upi", mlkaļi, mncenieki, nūomalnieki,

pakalnes, paņķqni, pilskalni, «pirdaiņi" 8., priekulqni, priekšqni
(izr.: prīškāni), pūmpi, purmaļi, pušviri, pūtrūmiņi, pūtēļi, radiņi,

ramūļi, «reppiņi" B. jeb rēpiņi, rēpšenieki, riebulqni, riekste-

nieki, rusaki, mseņi, rūocāres, salas, saūši, «sikšņi" 8., «sila-

brenči", silaklūvs, silūres, «šiliņi", skrūžnieki, skrivejri, slīpie,

spalvji, spruktģni, spuldzenieki, starinieki, stradi, stubari (jeb

-uri), «šķērstāni", upes-slaktefi, ūdenqni, uošģni, uozalsalas,

udzūlāres, vagaļi, vūrzgūnes, vūrkavqni, vēži, vidzemieši, vilkatas

(jeb „-aļi" jeb «vilklēži"), «vilksninīca", «vilku-plēši", virgulqni,
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zaķi, zalaki, zambarnieki, «zānāni", zeibi, zirņi, ziedi, zuodeni,

zvanītāji, žaikari («žaigari", «žeikari");

muiža: birti.

ezeri: jeb aklitis, «baltais" ezers, «lielais" ez.,

«ļavaniņš", «viesītis".

kalni: „augstais" k., avina k., āpšu k., „grīziņ-k." kraukļu

k., „kuģu" k., lapsa k., „snotenes" k.

purvi: baltais purviņš, „riekstu" p., spulgu p., trakā

alksna, vilku p.

pļavas: „darijumi", „kazudancs", „kumelnica", Jauza",
lukstu pļavas, „mēslis", „radziene",

„
vilka kāja", „vīreksts".

meži: „kuņupu šiliņš", rācenīte.

Ddžādi vietu nosaukumi: „kaukšņi", „olksna", „dongas",

„bendzīne", izdaga, skūta, „gleizdene", cinaine, „locaine",

aruodu salas.

daudzeses jeb daudasas pag.; iedzīv. — daudasieši. E.

aizupieši, „audze", āriņas, balcefi, bekas, beles, čaupelāni,

dālderi, dreimaņi, ģerkāni, ģīzes, „igauņi", iecavnieki, jaūn-

zemji, jākelāni, jurģelāni, jūgas, kaktieši, kalves, kārkli, kli-

bāni, kruoņakalns, krūmiņi, kesteņ, „ķunči", labrenči, „lejiņi",

lipsāni, mārkeviči, māršavas, mežnieki, pālqnl, „pempji", plat-

auši, putrāni, puopes, riekstiņi, rukmaņi, ruobežnieki, „samani",

šiliņi, skudras, stampas, strādini, straumes, strempeli, sudmal-

nieki, svikli, tīlāni, tuteņi, upenieki, upītes, uormaņi, uosāni,

Vecumnieki, Viesītes, znuotiņi;

daudasa, «daudzvase" jeb daudzese.

vecumiņi (mežs).

Dignājas pag.; iedzīv. — dignājieši
2
.

E.

akmināres, «aknupe", aņģģni, ašāki, „aviekstes", bagmaļi,

bakūli, bancāni, beitāni, «biķernieki", «brākāni", «bringas",

būciškas, buči, buši («buži"), caūnes, caurkūbuli, «cārpurvs",

celmenieki, cūku-pūrvs, čāuši, «danenieki", daūgūļi, dabuliņi,

dāvidi, debesnieki, degšņi, degums, dimba, dreģi, drīksnas, dri-

vinieki, dūcāres] dūķernieki, dūņenieki, dvieņinieki, elekši, „eņ-

ģavēri", qrd{a)lqni (jeb „frg-"), ērgļi, goči, gaiļi, «gremža",
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grentes-kalns, „gribūti", grikupeles (jeb dr-), griseļi, ģērkēni

{clems).ģipterēni, ģīdēni, „imsli", jaūdzimi («jaūnzemji"), „jau-

jenieki", jespeyi, jēreni (ciems), «kaģene", kalnišķi, kalnieši,

kalvjāres, kalvqni, kaņipes, karkas, klāucģni, klāvadrivas, „klā-

viņi", kliešqni (? «klušāni"), kluostefa-mežs, kļavinieki, kraukļi,

krenkaļi, krēsliņi, krievūres, krūkli, krūmiņi, kundzēni, kurilas,

kūsiņi, kuopmaņi, landzāni, lauciņi, lāude, «lazdāni", lāči,

leiskiņi, lemesnieki, linaites-purvs, līdumnieki, liepiņi, tūksti lūk-

siinieki, lūcāni, ļūoļas, „majuori
v

, metuseni, miglqni, mikaine,

mimmqni, miežubrālis, mucenieki, muižnieki, neretas, neziņas,

nicgala skuola, «oplares", piļkas >::), „pipuri", «pīckās", pleit-

nlca, plūmes, «priede", puķītes, «purmalieši", purmaļi, putekļi,

putras-kalni, «putrāmiņi", puodqni, «rāvija", «reiņi", rubini,

«rudzftas", rupmeji, rūobežlejas, saldēs, saltais-pūrvs, sānāni(?),

Silagals, silapēteri, silavnieki, šineļi, siļi, skalbiņi, skrami,
«

skrā-

ģiši", skrituļi, skūdrqni («skudraiņi"), skūjnieki, slideni, sliterqni,

slūoka, smoļi, spices, spiets, spuldzenieki, spuldžu (spuļģu)

purvs, stadži («staģi"), stagari, stanuļi, stapqni, staši, stašu-

pūrvs, stirna, stiebri, strautiņi, stūrinieki, susļi, svilumi, svaki,

šķqrstqni, šumītāres, tamkas, tumši, tuņkēļi, «tūrniņi", upesgals,

upmiņi, nstabnieki, ušaki, uogļu-duobes, ūormaņi, uošēni,

uozulāres, uozulqni, vagūlqni, vāivadi, valterqni, «vāndāni",

vasaraudži (jeb -dzes), «vārnas", vecares, vilciņi, vimbari, vīk-

snas, «vīreksnica", zalaki, zuļakmeņi, zavadi, zqnqni, ziediņi,

zvanītāji.
muižas: «akmeņmuiža", ašņavēres, bezulāres, berzāres,

buki, meņku muiža, slatt, dignāja.

kalni: «avina" k., «duburu" k. 8., «lužņas" k. 8.,

«pāpārkšu" kalniņš, augstā kāupre, „augstā sala".

purvs: «kraukļu" p.

pļavas: kakine (izr.: kačine), meldine, bindarine, [«mi-

kaine", «rīdzene", „cepurniece", «ķerzele", „boksti", „ap-

šulajs] B.

grāvji: „bīšu" gr., «velna" gr.; «krīvu tilts"

«varžgaunes" ezers.

*) Reiz tur par saimnieku bijis krievs Fiļka
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„plasa" B. (Daugavas gabals starp Dunavu un Meņķu

muižu, kur ūdens tek rāmi).

lauki: [„šķilma", „gailiga", gafū vecaine, degsnis, „van-

dacas", „plietnieca" ; ganības: „lakšine", „ķerbele", „ceperini";
meži: „jundziskas", miezaine, „tuntuls"] B.

elkšņu pag.; iedzīv. — elksnieši. E.

aizkūrkļi, beteļi, bērtmiņņni, bīgastqni, bļuodži, debesnieki,

dukurqni, dzeņi, gričqni, guobānieki, indrikqni, kalēji, kalnieši,

kazuļi, kūrkļi, klauces, klū(v)uži, kundzēni, lieljūņi, liepiņqni,

mūrkūdqni y mežinieki, minsteņ, nuomalnieki, pantūgi. pautņni,

penēļi, ramulēni, ramullši, rubeni, rudži, siseni, skrūžnieki, slik-

š§ni, spitgni, stradi, tuomeikas, tuomiņi, upelnieki, urstes, urvas,

zīles.

ezeri: dumblis, supes ezers.

[purvi: „pautu" p., „nomavas" p., „lužpas ft

p.; w
mārgas"

kalniņš; pļavas: alksna, „oline", „akline", „galduoes" pļ.] B.

ērberģes (tagad: maz-zalvas) pag.; iedzīv. — ērberģieši. E.

~akuoti a

, apaļi, „ašenieki", ūrītes, bajūri, ualtiņi, baluoži,

bekeņ, bēči, briģenieki, brūveyi, bukas, čulkas, dankari, dīci, du-

pītes, duobelnieki, „dzišļi", ezeri, gapvēdeņ, graudiņi 8., gren-

diņi, „grūzgaļi", gruošļi, „gūdzeni", ģērģeles („ģērgaļi"), ģirup-

nieki, „impas", iesalnieki, jaūnzemji, jurāni, kaktieši, kalnieši,

kaņepes, karstumi, krūmiņi, kucenes, kukuļi, kikas, ķiermeļi,

lau(k\gali, laūski, „lāči", lejieši, lejnieki, līči, liesviņki, lujāni,

lēveni, „ļūdeni tt

, ļūļas, ļūnas, manreni, mūlvepfi, miņģeni, nuo-

vadnieki, „pātes", pempes, „pizuļi", platkūji, plūņi, pučūki, pū-

kiņi, punduri, „ragauski", reņģes, rimeles, rīzemes („rijzemji
a),

ruocqni, „sarkanie", silenieki, smetes, smiltiņi. snikefi, spalvji

(izr.: spaļvi), spieķi, spriciņi, strautiņi, strēlnieki, stūri, svareni,

„sveķi", svltiņi, «tenteni", trumpes, upelnieki, uškas („ušķes"),

ūosiņi, uozuoliņi, uozūolnieki, vanagi, vūrtūni, vēdekli, vepri,

veseļi, vēdzeles, vīndedži, vitruopi, vieglie, zaķu mža, zūģefi,

zeltiņi, zīlqni, ziemeļi, znuotiņi, zupiņi, zvejnieki, žagari; salas

mža, taurkalne, maz-zalva, ērberģe.
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purvi: gudu p., prūšu p.; kalni: „pagrūba" kalni, skaras k.,

taures k.; pļavas: skatenes, struņķenes, ķeņģuragi; strigas grā-

vis; „randenu" sils, „guģu" sils.

ildzu pag.; iedzīv. — ildzieši. E.

alejāši, „apserdes" kruogus, bitānl, bierņi, brīvnieki, bu-

klenlekl, „čirkuni", „čurškāni, dišlqri, iesalnleki, kalēji, kalvūnl,

karašas, kaupiņi, kavūļi, kazaki, kleperlškas, klijāni, kraukli,

„kunčuni", kupāki, kviĻi, ķebeļi, ķīseli, mucenieki, muižnieki,

panteli, pelši, petiuki, pūtēli, ruožāni, salatas, „sarguni", sīma-

nāni, stagarāni, stipāni, stupeli, „štuki", ūbelišķi, ūbuli, uozuoliņi,

vižģines, ziemeli, žagūni.

muižas: ildzu muiža, „valdene".

lēķlngrāves (ēķengrāves; tagad: Viesītes) pag.; iedzīv. —

ieķingrāvieši
2. E.

āndreikas, āumaņi, āmužnieki, āpšenieki, arītes, āži, baluožt,

bafģi, bārisi (jeb ~-asi"), bārbal§nt (jeb -ulqni), beitņni, bekefi,

~bukolti", būriņi, cecefi, cīrulīši, cīruli, dēšu kruogus, diemanti,

ēlkšņupji, ezera-polaki, ezerdzeņi, ezerieši, ērgļi, galveni, gribuli,

gūobenieki (guobavnieki), jēči, juškas, jūodēli, kakstes, kaktiņi,

kalnieši,
„
kalniņi", kāpelēs, kārkli, klaviņi, kobuči, krastiņi,

krašaucki, krievāres, krūmiņi, kugrenieki, kūopiņi, kikstes, lapsas,

laukadrustl, lazdāres, lazdlņi, lejiņi, liči, liepiņi, fāudīte, lūdqnl,

majuori, meirqni, mežadrusti, mežadzeņi, mežasmites, meženieki,

muilēni, muižnieki, mūr(e)nieki, pefžas, priekšūres, purmali, „put-

niņi", puodi, rat(e)nieki, rieksti, rubeņi (jeb -eni jeb -Uti), ruduši,

rukšqni, rūobežnieki, salas, sāmsavas, šiliņi, siņķeļi, sietiņi, „smil-

tiņi", smites, skrūves, skujaiņi, spuodfi, stagaņ, stāmpqni,
strādini, strāutiņi, stūrēļi, „stūrīši", sūtrānu-poļaki (jeb sobrān-),

„šnuornieki", upelnieki, upīši, upmali, ūbuli, ūzāni (jeb -ani),

uošqni, uozuliņi, „vanagi", vilkusalas, vīņqni, zalačl, zalaki, zamqnl,

zari, „zariņi", zemkas, zīlītes, ziedģni, židavi.

muižas: ieķingrūve, āžu miests.

ezeri: kugre, vasarāja ezeriņš, viesīša jeb viesītes ez.

kalni: krievu k,, kūtiņu k., [„raviņ-k.", kugre (kalnains

meža gabals, pie kura kugres ez. B.]
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[purvi: drustu p., stradu p., «maglines" p., diegu p., „ra-

sija" (ganības).] B.

Kurmenes pag.; iedzīv. — kurmenieši. H.

anduži, apaļi, ādami, ariņi, bazūni, bērziņi, biceni, «bince",

bisiņi, brankūži, brieži, brūveri, būllenieki, bnrkani, «cepure",

čūbĻi, «čubulīši", čužuļi, dam(e)nieki, «daugavietis", dreilenbnši,
duduri (jeb „-eri"), «dzenis", dzilnieši, freimaņi, «gaiļi", „ga-

lāres", grabūžņni, «grinalti", ģīģeri, ģīkas, iptefi, jakstiņi, jē-

riņi, «jumiķi", kaktieši, kalēji, kalnieši (izrunā: kali-), kaļķi,
kankali (ar /), «kārklēni", «kārkli", «krauklis", «krieviņi, krū-

miņi, «kukulīši", kukuļi, kūocņni, ķipuri", laucenieki, lazdiņi,

leduši, leičuki, lejieši, lepseyi, liņģqni, liepiņi, «liešvinči", mel-

lāči, mentes, milskaudži, mucenieki, mūrnieki, «nagliņi", „pā-

vuli", peles, pieši, plītnieki, pūtnieki, pūces, puoļi, rutki, «ruobež-

nieki", ruozeni, «sarkangalvji", «silauški" («silevaške"), skadiņi,

skapari, smārda krogs, . spruntuļi, strautiņi, strīkefi, stūrmaņi,

«šulči", «uleni", unguriņi, «uozuoliņi", valdavi, Vecumnieki,

vengfi, vevefi, zeļģini (jeb „-eni"), zemaiči, «zemīši", zilgalvji,

zūtraki, zvilnas, zūžas (jeb «ž-");

muižas: kurmene, murmuiža.

lindes (tagad: birzgales) pag.; iedzīv. — lindieši2
.

E. H-Pl.

aizsiles, ankstupes, ābermaņi, aži, bāmbari, brūntimi, brū-

veri, bukas, būodnieki, cirši, čukas, čūksteļi, dāncuotāji, degšņi,

drāmpji, dzeņi, iģeni, jauzumi («jaūnzemji"), kalnzemnieki, „ka-

pūnes" 8., kūpuri, kliebas, kraukļi, kreispuses, kristiņi, kubul-

nieki, kugas, ķaupji, ķezberes, «lāčdruvas", lāči, lesmaņi (lez-

maņi Pl.), liģeyi, iībefi, māltani, mašiņi, mauriņi, mazgi, maz-

kļāvi, mālderi, mucenieki, muguri, «muižnieki" 8., nakšeni

(nakšenes Pl.), ņegas, pakūli, pekšas, pezeles (pāzūmi PL), pils-

kalni, pleideļ-i, plītēs, pūriņi, putniņi, pūriņi, puodnieki, rasas,

reibužas Pl., rģteni, rimeņi, rieksti, mceļi, rudzvilki, runči,

rūobežnieki, rūozes, sausiņi, sārnes (jeb «ukri" B.), silamikeļi,

silamuižnieki, silzemnieki, sīļi, slpuoli, skābenes, «skābenkalēji",

«skrodupi" 8., slaidņni, spirukakti, stānkas, svarqni, svītenes,

širmeļi, šļāunes, tāļķes [dzilnas, ūpenieki), tāmas, tiļkņni, tīcņni,



61

trači, ūplejas, vāldavi Pl., veicruozes, vēveņ, vilcēni, vieseikas,

„zalīši" B, „zīles" B; birzgale, gaiļa mža, lauka mža, priedes

mža, vidus mža, linde (jeb daugavas mža B.).

[„duobļais" grāvis; pankas ezers; „sodum-purvs" ; „grad-
nes" pjava, „ķimsenes" (purvs).] B.

liel-mēmeles pag.; iedzīv. — mēmelieši. E.

aizpuori, aiztiltieši, antūni, „baraki", „bikarrs", bikši,

brūvefi, „budenski", „buividi", būteniški,
w
caunites", „cīruļi",

cūciņas, čakanovski, čupiškas (jeb ~-ķi"), dēliņi, dundeļi, dūžūnl,

duobelnieki, duorģeni, ecēs, ēres, glūznieki, gudiņģi, gudiškas,

ģīkelnieki, iskalni, janušas, jaūnzemji, „justiņi", kalltes jeb

„kalītes" 8., kalnruozes, kalvāni, kalvlšķl („ķelvišķi"), krieviņi,

kubuļl, „kukāre" 8., kumelnieki, „ķebsani", lazdiņi, lejieši, llndes,

ludiškas, lujūni, lūši, mačas, mazgās, mišas, mucenieki, mūr-

nieki, „ontani
a

, „oti", pataši, pečuļi (ar ē B.), pelītes, pieci,

„poškas" B. (nav vairs), purmeņi, rankaļl, raudes, rimšūni,

risēs, „rubeņi", rubikas, ruceļl, ruozes, spuodres, stadelnieki,

star(a)stūni, «stenderi", streiķes (jeb „-i"), šķēres, šķirāni, tilt-

nieki, timsūni, tuomati. uodiņi, uogudruves, uoriņi, „uozuoliņi",

uozuolnieki, vainovski, Vecumnieki, veseļi, vēvefi, vēži, „vilk-

upi", zvejnieki;

#
„gridzgales" muiža, mēmeles muiža, „susejas" muiža.

kalni: „rūceju" kalniņš, „strobuku" kalns.

meži: „degsnis", „milniškas", smerdelis 8., slapata B;

„raģenes", „šķīstupe" ; purvi: „teļu pors", [aklais tīrelis;

lauki: „uzmines", darījums; pļavas un ganības: blīgznija,

„zviedrene", „vidure" (atrodas meža vidū), „tārpune", „rāce-

naite", „bērzija", ciņu rājums, auzaite, kūles vecums, plancenes,

„jur-andruva".] B.

neretas pag.; iedzīv. — neretieši2.
A.

aiztiltieši, apsqni (opsāni), āniņi, āriņi, baušķenieki, berģi,

berzējas („bfrzijas"), „bērziņi", bincqni, bilqni (bēilāni), biedres,

brecēni, brānguļi, brūveri, būblīti, būbļi, būivadas („buividas"),

„bukaviči", būļi, būngūtāji, „caunas", ceplīši, čāupenqni „(čau-

purens"), čāidāni, čukuļi, damašqni, degšņi, dindzqni, drebūlqni
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(drabalāni), drusti, diimpēni, dzirenieki, eberes (ebaras), gārka-

jūni, gredzenes, gribaceni, „griķenieki", grievalti, gūlbēļi, ģēģeyi,

indulēni (indalāni), „inkuls", izkaļņi, izdēji, „ielāpi" 8., jaū-

dzūmi, jākelņni, jūošuļi, jūozqni, kalnamuiža (pusm.), kalniņi,

kānnenieki, kapūnas, knāviņi, krasti, krimtulqni (krlmtalāni),

krivicki, kriiodziņi, kiind{a)rūti, kūngū-druvas, kupšģni („kup-

šaiņi"), kurpnieki, kviči („kvītes"), kāti,
w
ķebeni", kēires, ķeseles,

kiltiņi, kiški („ķiškas"), lauka-satgi, lazdāri, liepiņas, mārka-

dqni, mikelqni, „mīlens", mucenieki, miildenieki, mūrnieki, nagļi

(„nāgļi"), nejautiņas, pakūļi, pālsģni, pāūpefi, pilkalnes-muiža

(pusm.), „pīkstoļas", piskupi, platauši, pļavenieki, pāntūgi

(„pantagrs"), pūlpji, pūnderqni (pūndarāni), pūrmaļi, pūoģeles

(„puoģeļi"), pūorieši, radiņi, riņķišķi, riekstiņi, mkmaņi, salenieki,

sāukajāņi, siksnqni, sila-mārči, sila-miķeļi, sila-vēveņ, skrūvaras

(„skrūveri"), skrūzāni („skruzins"), skrūži („skruži"), skūosas,

steķi, slūķinas („sluķeni"), smalinski, spigas, sprēislavāni, sta-

nģni, stapņni, stērkņni, stridz§ni, strūobuki, „stūreļi", suti,

„svalbeni", svājqni, svences, šausmini, šņūor(e)nieki, šustaras,

timarmāni, tilpni, tūpiņi, ukalņni, ūlv§ni, uņenģni, ūņkqni, ūpe-

nqni, upmaļi, uškuri, oudri (oū < ū), ūosqni, uozuola-muiža,

uozūollņi (ūzaliņi), valušiņas {„va\.\i§as
u),vāltef-i, vafufi, vanagi,

vūrpqni, „videns", vilītes, viņaukas (
w
miņauki"), vilpatāni („vel-

patens"), zaķeni, zilgalvji, ziemnlņni, zvanītāji, zvēinieki, iidņļi,

živqni, „žuži" ; nereta;

pļavas: 'kraukļūre, rūcinaite, „krišalas", šārka, alnotines,

miezaines, reibasnica, „alksna" ;

meži: „baubulinas", audze, „sprigulnica";

purvi: „ašu" p. (ašūkļa p.), ~slampu" p.

[ezeri: „miņauki", „spriganu" ez., „derdžanu" ez.

kalni: „mergas" k., „babu" k.] B.

salas (tagad: ūbeļu) pag.; iedzīv. — salūnieši 2
.

E.

„alšāni", antāni („autāni"), „atvari", āuzāni, „aveni",

avūotiņi, ādmūni („ādmināni"), babrāni, bērziņi, brēķi, bubuļi,

būivāni, „burtnieki", būoķi, buoļāni, „celmazemnieki" 8., cū-

karqni, dūbari, dūķernieki, dūorškāni, dzeņi, egļdzeņi, gravāni,

„grāverani" 8., gribulti, „grieži", gūstiņi, ģeriņi, igauņu gals
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(nuovads), „iluški", jērcēni, kalvāni, kaļķi, „kaņķi", katlēri

(katlāres B), kaži, klūkstāni, „kukaiņi", kvepāni (izr.: kvāpāni),

ķcikāni, „ķunci", lielgalvji, luģenieki, „lāļani" B. jeb ļāļāni,

„mālakalns", „mednieki", meldernieki, mistji, mucenieki, nagai-

džni, nagļi, ņārpāni („nērpani" B.), „pakalnes", piekās, platači,

plūnleji, pujpāni, „purmales", putniņi, rāceņi, „rieksti" 8.,

„rudzaite", rumpji, ruobežnieki, moži, sankaļi, sila-caunes, siļi,

simaņi, skanstnieki, skudres, slavieši, „sllpie", w spelži" B. jeb

„speldži", spietiņi, „stepi", steģi, ~«tūrāni", „sūņi", tilpji, übaģi,

ūdrāni, „uošenieki", vaguļi, vēveņ, vilcāni, voiti, „zvanītāji",

žīvāni;

muižas: ābeļu īruiža (iedzīv. — ābelieši), viķa muiža,

dampele, „līkum-muiž<i" jeb „stablitene", salas muiža.

kalns: vāveres k.

[pļavas (līkum - muižā): „avoksneja", cinaine, darījums,

„daidzeknes", „skražu" āre, skrindaine; mitres kalns (līkum-

muižā) ; lauki (līkum-muižā): krūsnaite, „rubeniškas"] B.

sāukas pag.; iedzīv. — sāucieši2. E.

adāmiņi, albretes, alltqni, āncqni, ~anckarāni", āndreikas,

arīdzqni („aridžani w

,
„ārencani" 8., „ārnacāni"), asi, audzes,

āumaņu kruogus, ākilqni, ūrītes, bālceņ, basi, „beržuki", bqcqni,

berlši, bērzieši, bidlas, bincqni, bisenieki, bigastqni, bļūodnieki,

bokas, brāngaļi, bretes B. („brētes"), bridagi, bruvefi, buculqni,

budviki, bungūtūji, bukas, būriņi, būzulūni, buorieši, caunqni,

cecefi, ~čākstas", dāmbrqni, dardzqni, degļi, desu kruogus, din-

dzqni, „dīveles" 8., drivas, drldiķi, drlzumi, druvūki, dumpji,
dunu kruogus, dzeņi, dzērve, egles, egruoši, ēiduki, ērmiņēni,

gailīši, galūres, galveni, gasiņi, „gastalani", gausini, grabažēni,

grekqni, gribuļi,griptqni, ģeidāni, ģērkqni,ģizes, ikš(ķ)eles, iesalnieki,

jau(n)zemji, jēči, juči, juk(u)lēni, jurqni, jūdeļi, kačkas, „kakti",

kaķīši, kalnieši, kančukas, kanderņni, kāpelēs, karašņni, klaucqni,

klūvuži, kluči, klūgas, kņāvi, kolkas, krastiņi, krātiņi, kristuži,

kūgrenieki, kūgrqni, kugrukalns, ktiļkes, kūrmqni, kūliņi, kūres,

kūzūļi, kāži, ķesteri, ķeveļi, ķēķqni, ķiķini, ķipqni, ķīļi, ķūoniņi,

Laidiņi, liči, līdumnieki, liepiņņni, lukstiņi, lūkši („lukste'\

„lukses"),
w
luoņas" kr. 8., ļūdqni, matīsqni, meirqni, micqni,
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miklavēni, moiri (majuori), mucenieki, muilqni, mnktiņi, ņurdģni,

palseni, pankas, pantiņi, palēni, pedeļi, plāceņi (jeb -iņi), plātes,

plūdi, plūošnieki, purmaļi, pūkas (stiebriņi), pūļi, puoceri, puodi,

radziņi, ratalņni, razbuki, „reicani", rempfjji, rimšqni, rīkstiņi,

ruostenieki, rudzāres, runči, rutki, rūbūlqni („riebulani" B.),

rūožūkalns, sakažas, „salāni", salas, sapuoliņi, sausi, silakriški,

sīpuoli, skramqni, „skrupski", skujaini, skuosas, slampas, spilvji,

spridzini, stali, stauģi, stradi, strālas, stūreli, stūrqni, stuocenieki,

sūdāji, svari, šāntiņi, tērbiiqni, uldriki, upmaļi, ūbūlēni,

uodzqni, uormaņi, uosqni („ošani"), uozuoldegsnis, ūozūoliņi, va-

nagi, vildavieši, vizdarbi, voicņni, vojaki, zalači, zalqni, zari,

zarlši, zilvqni, zilēs, zilqni, zīlītes, znnotiņi, zveņgāres, zvirgzd-

āres, žibqnU žievalti.

muižas: dzērve, lūoņa, māla muiža, sāūka, uozūolmuiža.

ezeri: bukuzis, klauces ezers, sūpes ezers, kausiņš 8.,

aklis 8., stulvis B.;

kalni: pinku k. 8., uormaņa k., [smauģu k., «maigas" k.,

«elekšu" k., «tuotanu" k., smalces k., grendzes k., «rūšanu" k.,

„ziņģeļu" k., «skrabu" k.; meži: «rāvēja", «struoga", runtiņu

sils, kaupre, «grīve", «ruozas", lausku kalni, «krūklija", bēr-

zija, smerdele, iesnupes, rācintaine, „plēšas" purvs, klajais

degsnls, „baubelines", dambļa līdums, «birzaki", atuoriņi,

„čērmukstes", krievalksna; pļavas: „putraimice", «apseržu" p.,

vecumi, āriņas, „rasa", «beices" jeb «bēces" līcis, lapaine,

stiebraine, „grūžaine", «bezdelīgu rājums", «guobaja", «pļa-

viņas", darījums, «klauģenice", „pelšāre", rūvija, «pļinka

taukas"; purvi: kausiņš, stulves p., seces p., velnapara,

„dreves" p., sarkanā dūksts, «slampu" p., plunču p., „pekļu" p ,

saušņu p., «krūtaja", raudu p., „suodu" p., tārpu «sūnaklis",

ķebeļu p.; lauki: «zarnines", rudžūre, viengale; ganības: veļu

vārti, dieva dārzs, vqzdāre, «kūres jeb kūru dēgle", „pīsa".] B.

Seces pag.; iedzīv. — secieši2. E.

allažas, «alteņi", andzāni, aprūni, apsūni, autiņi, auslapi,

dusuļi, ātfl, bajāri, bajārkalni jeb kalna-bajāri, bāltmaņi, baluoži,

banduori, beitūni, bikernieki, birznieki, bitāni, blektes, blemberģi

(blumberģi), brāzi, brilliņi, bristāni, «broknas", brūveri, buoki,
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5

caūnes, celmi, cimeni, čupļi, čaoči, dāuguļi, degļi, dēkini, doņkepji,

drebuļi, dmonieki, dapji, dzīslas, gailīši, gārsnieki, griguļi, grīves,

grandmaņi, jāuči, jaūndzemjl, jakas, kaktiņi, kalni, kaļandrl, kam-

pūni, karkazas, karuogi, kāuļi, kazančl, kūrkļl, krastiņi, krūmiņi,

kukurt, kuriņas, kūres, ķebļi, ķeidas (ķeide), ķevieši, ķikuotl, lauki,

lažģi, lāči, Übieši, lulīšt (jeb -//-), lūoplņl, ļavūni, ļūdāni, māiļi,

meldernieki, melzuobjl, miķelīši, mlmūnl, mūižnieki, „muldavas a

,

nači, nagaiži, namakalnl, paduoml, pastrūni, pinkas, plašas, praūli

(jeb -ļi), pūciņas, pumpas, purmaļl, pūolāni, pūopji, pūorieši, rezes,

rībūnl, rieksti, rubini (ar n), rūsiņi, salas, salšanā, santrānl,

saucieši, sili, sil(e)nieki, skūrdi, skultes, snikeyi, spalviņi, spālvji,

stāltāni, stīpas, stradiņi, strigas, stučkas, stupeles, štūrūnl, stūres,

svikļi, šildefi (jeb -tepi), škibas, šļūkās, šņuornieki, taimiņi (jeb

•aņi), tēmpieši, tisi, treikūni (jeb -ani), tuļi, uk(i)ņas, upenieki,

upjūņi, ūzāni (jeb -ani), uozuoll, uozuoliņi, vanagi, vārpāni,

veģl, vērdiņi, vēršnieki, vēvefi, vilkastes, vīriņi, viezjāņi, zēibji,

ziki, ziediņi, zvanītāji.

muižas: altene, bagu m. (iedzīv. — badzieši), brunavas m.,

mežamulža, sece, steinfelde.
kalni: „rites" k. B.

t kangara k. 8., trokas k. 8., aūgstals k.,

tošas k. 8., greblis, duopju k. 8., „numijas" k. 8., ragu k.,

rasenes k. 8., rungu k. 8., „ķeiranu" k. 8., paltes k. B.

purvi: „tarpates" p. 8., suodējs, galdiņš 8., lieviņu p. 8.,

ņūtratne 8., kukušu p. 8., [„žugarnes" p., „tuļu w

p., kuriņu p.;

ezers: aklis; pļavas: darījums, puopnīce, padega, abruode (arī:

apr-), mauklaine, dancenes, sunīte, „dilnaft

,
„mēleja", sudrabene.

suodēji, plēsa, amulu pļ., kuorkles; meži: šaurīte, „šķute",

bērzeja, degsnis, skaudzes pļ.; dažādas vietas: „lēves celīte",

„piestiņgrāvis, dalbes rags (Daugavas krastā), jiežu krasts,

sankaļa lauki, vīksniene (mežs); ganības: briedaine, dirša,

dumpleja, guoda vecaine, velna kubuls) B.

Sērenes (jeb „seres") pag.; iedzīv. — sērenieši2
.

E.

ānculāni, „audzes", āuputi, āmuri, „āres", bsncqni, bere-

nieki, bidlas, bitāri, būndas, būmaņi, ciruļi, dāmbji,

dāuģi, degas, dipani, doņķupi, dulmaņi, dzeņi, ēiduki, gailīši,

„glemžas", grūvkalēji, greķņni, grumbeni, „gudzani", ģē~ģerit
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iņķēni, jaksti, „jākšani", kaķi, kalniņi, „kalvani", kālvīši, kam-

pani, kaspari, kraukās, krimilži, kruolīši, kučpintes, kuprēni (jeb

kupreni), kurkuļi, keikūni, ķēzeļi, „ķipuri", ķiseļi, ķuķuļi, labren-

cēni, lankmaņi, lāči, „lipsani", liči, wliepiņi", liepjūņi, luikas,

lūojāni, mčllēni, miltiņi, miskas, mucenieki, muižiņas, pāvuleni,

pelsi, pēnderi, peržas, pidras, pledekši, pliķi, pūngas, rasumi,

rezes, riimpes, silakrlšķi, „siseni", siļi, skāmbāni, smaguri,

smaļķi, sprogas, staki, stalāni, stē(r)peles, strāuti, stuņķi, stūrāni,

šķērsti, šķitiņi, šķūtqni, šuopas, „tantani", tēnči, tiltakalēji, tilt-

niekĻ trepqni, truči, tūotāni, uorlāni (varbūt no *urlqni), uosāni,

uozuoliņi, vabuļi, vanagi, vimbas, „vitkapi", vilņni; alstike, tāl-

ciņi (
w
talsi ft ), sēre(ne).

„pagrūba" kalni.

sērpils pag.; iedzīv. — sērpilieši 2
.

E.

aizpurvāni, aizupes, āldiņi, allnāni, „andiņi", ap{e)rūni,

āulaiči, āuzāni, ādmiņi, ūrbīdāni, ārītes, bāltiņi, būbūni, bebfi,

beķerūni, betkas, bērziņi, „birņi", bisenieki, bitūni, brānkas,

brantūni, brulūni, brūsītis (krogs), burmeisiefi, cerekļi, čaksteni,

čukstuļi, dābuliņi, dūrdzūni, degšņi, dekmeres, dupenieki, dupji,
diiolieši, diiopeles, dzērves, glizdaiņi, gretas, grietiņas, griiotūni,

gustiņi, ilenūnl, iepukņi, jaūdzumi, jqrcūni, juciši, jūozupij)i, „kai-

cum-kruogs", kaktiņi, kalēji, klebeņ, krāuči, kriguļi, krievlņl, kru-

mešl, kvqpi, ķēniņi, ķlņķeļl, ķipji, ķīlūnl, kukuļi, kūrži, ķuzqni, lauš-

kāni, lazdiņi, lejlņas, lielpuores, liepaiņi, tūksti, macplgas, mūkuļi,

mārūni, mežsqtas, mig\i, mucenieki, mūrnieki, naūdldzūni, nāguļi,

ņiperi, pakalnes, pūķi, pūvull (ar /), piģāni, pieterūni,plāteņ,plites,
priekšūni, priekulūnl, puļpūni, pūndūnl, pūrmales, pūkt, puolūni,

renceļi, rimšūni, riškūni, rizgas, 'rudiņi, rudzaitiņas, rūmpji, sa-

pūti, seņūti, „sīķi", skābuči jeb skabuči, skudras, „stukāni",

slūzūni, smekurstūni, smēltes, smucūnl, spaugas, stabiņi, staltūnl,
staņģi, stūši, stradiņi, strubenči, stuburiņi, šakuml, švērņi, tiltiņi,
treikaiņi, truļi, ūļģi, upītes, ūbuļi, uozuoliņi, vecaiņi, vilciņi, viē-

niņi, zakūni, zinteļl, zvejnieki, zvilnas, žagatūni;

muižas: augustmuiža, „pasta
ft

m., rembērģu m., saules m.,

vīgante, sērpils;
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ezeri: „nīnits", „paslaves Ģz.jeb pa(t)slaviņš", „pikstu"

ģz. 8., varduoklis.

kalni: „buivanu" k. 8., „bimžānu" k., „darimu" k. 8.,
dūbura k., „etangu" k., „greblis", „grūbels", „iraidas" k. 8.,

„kandavanu" k. B.,'„kangaru" k. 8., „kandanu" k. 8., „kausu" k.,

„ķones" k., „liecūņu" k. 8.,
w
lieviņas" k. 8., ~padebess-k.",

w pāraudzes" k
,

„pinkūļu" k., „puņu" k. 8., ~pļaušu" k., „rā-

cenajas" k. 8., rāviņas k. 8., „rozas" k. 8., „rusanu" k. 8.,
skalbes k. 8., sudraba k., „toņu" k. 8., „tecilas" k. 8.,

„tupaļu" k. 8., übugu k., „uozul" k., vecaiņu k. 8., „vir-

klijas" k., viršņu k. B.

purvi: „adenaites" p., „derdžu" p. 8., „dudur" p., „gar-

gruodes" p., „pliksnes" p. 8., „riekstu" p., „sautu" p. B.
f

«saltais tīrelis", ticēnu p., „ustu" p., „zveņģa" p. B.

salas: „ģērbu" s., „medņu rieksts", „tēvaiņa" s.

skujainu degsnis, putāksnis (kāds nelabs ceļa gabals).

pļavas : [„sekstnits", „daidzekņas" pļ., „putāksnis", „škaldu

ganības", „grēbe", „dābulija", aklās ganības, krūklaiņu ga-

nības, aizdarnīca, „pāņu āre", dēglis, smerdelnīca; mežs: lā-

cene; „bagna" lauks, praulenes lauki.] B.

sunāksts jeb Sunākstes pag.; iedzīv. — sunākstieši" 1
.

E.

Aizkalnes, antjāni (ar n), dusuļi, aveniņi, āmuri, āpši, ār-

guļi, babāni, bāliņi, bēitāni, bidlas, birāni, blektes, Minkas,

brantānl, brežģi, būbenāni, cirši, cīruļi, dambrāni, dindāni, dīdāni,

gāusāni, gruobiņi, ģiezāni, jurāni, kalvji, karašāni, kauliņi,

kūrkļi, krievūni, ķesteri, lapsas, lāči, leišāni, lejzemniekl, līdum-

nieki, majuori, mazjāņi, mārāni, „mežāki", mimūni, mucenieki,

muižnieki (traikāni), negaidāni, pipji, plites, pļacāni, puni, put-

niņi, puodnieki, puosi, rāceņi, reķeļi, rieksti, rubeņi, ruki, rundēļi,

rūgumi, rūteri, salas, salenieki, sarkanūži, skrāndāni, skrūves,

skūjaiņi, „soapali", spranckas, sprūoģi, spūres, staltāni, steiģi,

stradi, stradiņi, strūobūči, stūkuri, svikļi, svilīši, sviļi, tisi, tītar-

kruogus, ūorļi, uošāni, vanagi, vāverītes, vecpēteri, vilciņi,

vildavas, viškanāni, zalaki, zipšņi, žagatāni;

muižas: pikstere jeb piksa-muiža, „pulverķis", sunāksts

jeb sunākste.

5*
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ezeri: „brīnuma" ezers, skaidriņš B

kalni: auksciļu k., ~ārītes" k. 8., „burkanu" k., „rutuļa"

k. 8., „grūbeles" k., kraupes k. 8., „māršan-k." 8., nuorielnes

k. 8., „stipina" k. 8., vutuļu k. 8., virklijas k. 8., „zilais" k.

purvi: „garsu" p., reku p., „romiņ-p." 8., salas p.,

„slastu" p. 8., sausu p. B, šķinu p. 8., „verijas" p. B.

pļavas: bukūres, [darījums, ezenes, „letakas" sala, rūce-

naite, „deglītis", „putaksnis", „žoklīte", „klaipas", „zilija", stie-

braine, „ozejas", virsnaine.] B.

ielejas: elkšņupe, „nāves", „nuotraine".

[lauki: katlene, gružaine, „kritiņ-l.", glīzdaine, „šķutcja"

druvas; meži: svilums, rāvijas, „ezeņu" m.; ganības: „degsne",

„glīstes", „valīte", „sieksts", „žugārnis".] B.

kruoņa-susējas (tagad: rites) pag.; iedzīv. — susējieši*. H.

ānskaļi, ūmužqni, baluožĻ baši, biči, caūnes, dabrqni, dardzqni,

diņkeļi, divuļi, ēiguči, gaigaļi, gastelqni, grāvīši, gribuļi, ģeidqni,

impēni, jaudzumi, jānelqni, judeles (jeb -//), kaži, krigūni, kur-

sieši, kūkstes, kebqni, mēlderiški, mež(a)pils, milas, pēlši, pipqni,

pikstuļi, pulpji, rē\cqni, rutuļi, smerdeļi, spuodri, stagarqni,

stēģeļmaņi, strūļas, stūrēļi, svalbqni, šeplinski, švaksti, tiltiņi,

uceni, uzini (jeb -eni), vojaki;

muižas: ciruļmuiža, mālamuiža, ritesmuiža (jeb m.),

susējiņa.

ezers: viņauka.

pļavas: vqcumi, velna degsnis.

Valles (tagad: taurkalnes) pag.; iedzīv. — vallieši'2
.

E.

„abiķi", andes, aniņqni (galijie un „vidujie") 8., apalīši,

apinqni(?), apiņi, atiņi (ar ā- B.), „audzes-pieduri" 8., auermaņi,

aukstuļi, avuotiņi, āriņi, ūženieki 8., bačkas, baluoži, bāreni,

baubuli (baubuļi B.), būrzdqni 8., bebfi, bqg-kalni, bqgruški,

„beikapi" 8., „beitani", beidzqni, „bēči", bicūli (ar / B), bikšas,

„broderi", bukas 8., buļļi, „būdenieki", biiojas, buoki, „cī-
ruli" 8., cunduri, člčas 8., „čudri", dambenieki, dāngani, „diči",

„diņķi", dirveikas, dravnieki 8., druki 8., dzīslas, elkšņi 8.,

ērgļi", gālbērģi, galsqtas, gāguļi, grāvīši, grūgalvji, gudzqni,
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gūlbīši, ģēģerti, ģeģeyi, ģikas, ibēni (ar i- B.), ivēni, „īžas" 8.,

„jānikas" 8., „juši" 8., juoskalējl, „kaikari" 8., kaktieši 8.,

kallijie 8., kalniņi, kaprāļi, kapūnl, kasparl, kāuķl, kauliņi 8.,

kāupari, kārkli (ar / B), krauklīši, krīči, krūmiņi, „kurcums"

(nav vairs) 8., ķīyi 8., lāngas, lapsas, lauciņi, lazdlņi 8.,
lāči 8., lejniēki, liepaskalēji, „lodi", „lūravas" 8., ļekas, ļūdēni,

māiki, mēirenl (mērenes B.), mēlči, mēlliņi, „misaiņi" (pie misas

up.), miedziņi, muriņl, mūrzemnieki, naudasjāņi 8., pakalni,

pakrēšļi 8., „palkavnieki", „pēzeles" 8., pildavt, pilveņ, pim-

puli (ar / B), «pinkas", piedūri, pladqnl 8., platie, plikši 8.,

„pogas", „popi", puķes B. purmaļi, purviņi, putniņi, puoriņi, „rei-

zeni, „remenskas", „reveles"B., rijnieki 8., „rimžēni" 8., rukmuļi

8., rutki (jeb „pladeni" B.), ruobežnieki, rūozes, salenlekl, šiliņi 8.,

siltuml, sīļi 8., skabargas 8., skambji, skujenlekl, skultes, skūoļl,

slaūšņnl « „slavasjāņi" B.), „smakstes" 8., «smilgas", spalvji 8.,

spriņģi 8., spul(v)enlekl, spulves (nav vairs) 8., „starki", strau-

tiņi 8., strāutnieki, strēlnieki 8., strikefi, stubņnl, „stūri" 8.,

suitiņl 8., «svariņi", „svarenieki", svikliņi B. „sviķi", „šipas",

škēpiņi 8., ~šķērseni" 8., šļūcenieki 8., „tambakas" 8., tuktēni,

tupiņi, ūltes, „upūži" 8., ūdri, „ūžeļi" 8., uoškaļļi B. jeb uoš-

kalnl, uozuoltņi, vaivadi 8., vaski, vūrtūnl, vāveres 8., vecva-

gūri, veišl (acc. s. -si), vēji{ņi), vēver-zemnieki, vildes, zaķi,

zariņi, zarumbji, zāģefi, zemītes, zepji, ziemeļi, zillņi, zileni,

znuotiņi 8., zvejnieki, zvirbuļi; kalna-muiža 8., „kannenieku"

mža, kūrkļu m., „klāsuone", „mēdum-m.", taurkalne, valle.

[pļavas: zaķenes, rājums, briedene, sīllete, rūslete, pīkstulniece,

„pikstulnīce", sisiete, biksenes, „peirenes", „bulliete", kleses,

bļuodene, elksna, kegums, peļause, blsenes, „taclaipa", pēte-

r(e)nes, darījums, praulenes, rljenes, knabišķenes, vanadzenes,

smārds, sarkanace, vecumi, „sakupes", circenājs, „mēsenes",

slēksne, putrenes, skatenes, vārnlnas, skulmenes, kvlesaite, du-

cenes, „grodna", „igvate", bērzenes, klalpenes.

purvi: lalppurvs, gudu p.

meži: „sarkanace", „skālands", „bērža".
lauki: smilgalte, cīrulenes, „bēršas lauks", „kaziķe", „vēr-

težas" 1., „ciemāte" (vģcu māju vieta), šķinums, sviņķenes,

pimpulenes, „sirsenājs", „millenes".
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ganības: būdenes, sluoķenes, izdega, vecaines, driksna,

svilaste.

kalni: dalbes k., smilkšu k., „skuteļu" k

ezers: „strempe".] B.

vārenbrakas (tagad: vūrnavas) pag.; iedzīv. — vārenbracieši 2
.

H.

aizpuovi 8., āntuži, baluoži 8., bērģi, bisinieki, būblnānt,

dadasi, dimburgas, egļaūdzes, juknas, kaķināni, kaži, ķīlāni,

lapsas, maizītes, mikelīšt, pāruml, penīgas, pllzemnlekl, pur-

maļi 8., rēķeļi („reķ-
ft

B.), rieksti, riekstiņi, riekstusala, rudžt,

salas, saulītes (jeb -ši), serpiņt 8., skujnieki, slikšāni, slīpēs 8.,

sperjūņl (spērj. B.), „streigani" 8., šmiiidrlņi (jeb -enes), švērņl,

tīcāni,, ufģt, urki 8., uozaliņi, veckalnl, vež(i)nieki, vilciņi, ze-

peņ, zīlāni 8., ziedāni;

muižas: žievalti, vūrenbraka;

ezeri: ceplītis, „lovans" 8., piksteres jeb piksu ez
,

ak-

lais ez. B.

■'purvi: lavāni, vūrnišķu tīrelis B.

mežs: atauga, [višķeres kalns; pļavas: palšu kapča, riek-

stenlce, degsnis, vīksnas liekņa.) B.

liel-zalvas pag.; iedzīv. — zalvleši. E.

akuoti, antuži, ūniņi, bal{de)nqni, bārkevņni, bqrtulqni, bin-

cqni, biedraiņi, brakšqni, brūveri, buļi, cīruļi, čūkuļi, damasqni,

dingas, dūmpāni, dzeņi, gaileni, ģērķģni, kalnieši, „Ka:iße
w

,

klancqni, klāviņi, krimtūlqni, krieviņi, luči, mičūnas, pāiqni,

pūņģi, parmaļi, puoceri, reinūti, rukmaņi, sirmie, sīļi, slab(re)-
dzēni, smeltņni, spmoģi, stradi, svalbqni, tenīsi, uldriki, vēveri,

vilcqni, vilkupieši, vitmopi;
muižas: salas muiža, zalva.

zasa(s) pag.; iedzīv. — zasieši jeb zasišķi
2
.

E.

aluotiņi-ūdzūlūres („aluti"), antūži, aņģģni, baltmaņi, bān-

cāni, „braģi a jeb „brāģi", brāčas, celminieki, dūbuliņi, „degum-
nieki", „dīgļi", „drustāni", eleks(i)s {degšņu-, lauka-), gaiļi,

grūviņi, grivinieki, grūdūres, iesalnieki, jaūnzemji, jnzes, kaktiņi,

kalni, kalnišķi, kanpre, kūrklinieki, „kļauģi", krānkaļi, krūmiņi,
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„kuslais
a

,
„landzāni", lapsakalnt, ~lapsenieki, leizqni, „lejnieki",

„limbas a

,
līdumnieki, likaceļi, liepnleki, „lietavnieki", liiķl, ļū-

cqni („lūcāni"), maiķeļi („maitēļi a), medņi, meža-reiņi, mīkuli,

nagļl, noviki, pabērzi, pavāri, „pļavinieki", purva-vanagl, pur-

viņi, rukmaņi, rāceni,
w
rūķi", „salas a

,
saldēs, „sondori", satas(?),

seleckl, silajufl, sīpulqni, ~skabi
a

,
skribzemnieki, skiioteļi, Mspiet-

nieki", sulinski, svarņnt, tārpinieki, urbini, „uozuolāres", vāičuki

(jeb „vei- M ), vanagi, vanagkalns, „vandāni
a

,ļ„vertažas", „vilcāni",

virbuļl, zadināni, zaļle-mieil, zāģefi, z%ltqni („zietāni"), žlvāni;

muižas: ciruļl, domnieki, eikava, erkmaņi, landzqnl, llm-

binieki jeb ļimbas, vilcini, zasas muiža.

meži: degumi{ņi), kuslāja, salas, tuntulis.

kalns: „raudons".

purvi: saltais p., „bogu" p. B, „akminīca".

ezers: „dambrisw.

pļavas: gllzdines, zīllnes, kvietaines, [limbe, „vērtužas",

bubuliene, „agurkle", plāterlene, dancine, kazaine, maišine.

ganības: skribzeme, spuņģene, „bokstene", duravnīca] B.

jelgavas jeb duobeles apriņķis.

auru pag. (nom. auri)', iedzīv. — aūrenieki2. E.

aūdzenieki, berhbeņ, bitenieki, blaizas, brākšķi, brišļi,

briukški, čahkas, čēmaišl, čimas, dahckupi, dzeņi, ņrgaļi, galiņi,

griezes, ģņbuļl, jaūnzemji, kalniņi, katlāpjl, kazaki, kliģi, kllēstl,

krimūnas, kules, ķetuņ, kivuļi, lāmas, liči, maftlaūkas („Merz-

feld"), ari matlaūkas, nārīši, pārupji, pukukalns, purmāļi, ri-

meikas, sāvaiņi, selgas, silenieki, siļķes, slteņl, smedali, spindeles,
stakles, straģi, strautiņi, sudāfl, svlkllņl, teņi, tiltnieki, tilalšl,

tīļas, tīsi, urbji, ūztupji, velves, vēvefl, vilciņi, vildavas, viz-

deguņi jeb vizdeguņi, ziņģi, zirņi;

muižas: apgult(n)es m., audzu m., auru m., ālaves m.,

letaūšu m.

purvi: [
wligotnes", „rāts-purvs"] B.
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kalni: [«adatiņas" k., „garā kalva", „glūdo" k., fleišu" k.,

„muldas" k., „pautu" k., „vāckalns"] B.

pļavas: [„abriņa", „ašu" pļ., „avotene", „emulis", wka-

lace", „tērpums"] B,

bērsmuižas pag.; iedzīv. — bērsmuižnieki2. E.

ahčltes (jeb -š-), aņģl, aūšeikas, aūziņas, avuotiņi, baldēfi,
batarl, „baukas" B. (nav vairs), bāļas, beltes, bētiņi, būdas,

celmi, dahckas, daūjāti, dicmaņi, dreīmaņi, dzeņi, gailīši, galiņi,

gaūr(a)tnieki, glāznieki, grezas jeb grezdas, gudbas, ģēkīši,

jaūnzemji, jukši, kalniņi, kaūdzes, kaūllņl, kāļi, kriēviņi, krumeši,

kūras, kaūki, kiki, lapačas, latvieši, liči, maliņas, mahgaļi,

mimji („mīmas" B.). nevali, „nurši" B. (nav vairs), plkšas, pin-

tefi, pliki, pluņķl, purini, raūši, rengas, rentes, ruddzes, sēdini

(jeb ~-c-"), sildedži, silindriķi, „sīļi" B. (nav vairs), skursteņi,

stērķi, stiļļi, strazdi, stuoķi, svēd(e)yi, šņuores, uozuoliņi, vafkales,

vecvagūres („vecugāres"), veļas, vēji, vējkruogs, vērpji, vēveņ,

vidiņi, vidukļi (ieb „-ū-"), vilciņi, „vilkavēji" 8., vilki, zariņi,

zīvū(r)ti, ziēmeļi;

bērsmuiža, „kazupe" 8., meža muiža, sipeles muiža,

udzes muiža.

Iznīcinātas mājas: [„aņikas", „dāles" kruogus, „durbi",

~dzelzaraji", „nikšas", „šņūčas, „timpas", „uztupji"] B.

kalns: „lieldavu" jeb „lieldauju" k. B.

meži: [~apsula", „brokastkrēslis", „lielais" un „mazais

stāvs", „počas", „sārmteice"] B.

pļavas: [„anģene", „aulenes", „galiņu mulmis", „ģēr-

bumi", „jurģene", „kliesmetenes", „kopteice", „ķiķene", „ķī-

venes", ~malkascirksnis", „matīsene", „pampenes", „pļaukas",

„poķene", „rambene", „sāmekte", „spulenes kakts", „tēva

brālis", „uoderene", „vanadzene"] B.

Bramberģes (tagad: glūdas) pag.; iedzīv. — brafhberģnieki 2
.

E.

akuotl, alkšņi, anuži, „ašķenieki" 8., atspaidās, ākenieki,

āpšas, āšķenieki, bajāri, begas, bezgaļi, briņķi, bruči, būmaņi,

dahckupi, ģiēzqni, kalnabqrni jeb „-bieņi", kalnenieki, kahnenleki,

kahteikas, kaūliņi, kaūšenieki, kāņiekas (kāņeikas), klāsme(i)jas,
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klimpji, kreiļi, kristapāri, kiki, jūbali, pūtēji, kirpji, ķīši, lībieši,

maļļltes, maiseļi, mārzemnieki, mikšas, muižiņas, pārvūržas,

penkaiņi, pluģi, putriņas, pudgas, paokaiņi, puotqni, rīgaiņi,

rumbas, seski, sibrqni, siņki, skudras (jeb ~-es"), slavēri, sme-

dqni, smiltnieki, spāri, spirini, stmhgūli, stupeles, tekuši, „teļa-

ragi" 8., tiļqni, ūzas, vaivadas, zildegnņi; bramberģes muiža,

«brantu" m. 8., falcgrāves jeb glūdas muiža, ģibūotū muiža,

kažmēru („kazimīra") muiža.

Vairs neesošas mājas: [„bārzdiņas", „begas", „buļļaragi",

„dūmulogi", „kurši", „liepas", „pluģi", „roznieki", „silgalvji",

„sprogas", „tilt(a)rumbas", „uogles", „vērsīši", „vēršaragi"J B.

pļavas: [„klipatas", „sodus"] B.

meži: [„brantulajs", „cūku cena", „stilbji", „supata"] B.

Bukaišu pag.; iedzīv. — būkaišniekP. E.

„anduzaiši" 8., ahnaiši, anšķinaiši, anzaiši, „auziņu mā-

jas" 8., bagūči, baluoži (nav vairs), bambali, bārkaiši, „ben-

dzuoņi", bertulalšl, bērzaini, bitaišl, „bierind|ni" (nav vairs),

buivīdi, bukauškt, butaiši (jeb „bū-"), „cāļi", „celmiņi", čakstes

(„čakši"), čemaiši, čūreikas („čureiķi tt B.), dagllši, deguči, dē-

liņi, drēgņl, druķi, dzelžaini, „ezarmājas", „gaidži", „g-ailīši",

„galviņi", „gafbas", gaūras, greveles, ģenleles, innaiši, iēvulaiši,

jānaišl, jēči, jurgaiši, kareļi, kāvužas, „kociņi", krātas, kriēvaiņi,

kurši, kvlēčl, ķauķi, ķekši, keņ, ķibaraiši, ķīši, labēji, langas,

lapsas, UķĶrti, lusaiši, mašmeles, melpauši, menuči, „m£dumi",

mizqni, mucenieki, mušķi, mūrnieki, nāraiši, „nevāki a (nav

vairs), paūrītņnl jeb „paureni" 8., pikaiši, pilīte (lok.: pillajuos),

„priedaiši" 8., putniņi, raūpšas, ruči, rudžeikas, „rungas", ruo-

clņas, saūlītqnl, smiļģi, stagari, stapūni („stapaņi" B,), sterki,

„strenči", strikatši, šūbiņas,
w
tariņi

u

,
„terēni", tētītes jeb „tē-

tīši" 8., „treņči", tupikas, uogļl, vaiteiķl, veiruoki („vējruokas"),

vitauški, zeltiņi, „zeti", „žurkas";

muižas: bukalšl, kārklu m., medne, nesava, zandefu m.

meži: [„krāpaušu rt

m., „krētas" m., „krācis" jeb „no-

jenes" m.] 8., šķinumi.
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kalni: [„bētaišu" k., „kartau-kalns", „lēkan-kalns", te-
tera" k.] B.

lauks: „mūrišķes" lauks B.; cērpaines pļava.

dudbeles pag.; iedzīv. — dudbelnieki2. E.

Aizstrautnieki, anūži, audzi, avuotlņl, āķi, ātras, balbārži,

baldēļi, balgalvji, baluoži, baūkas, bāliņi, bāļas, bekeņ, bērzaiņi,

birznieki, biēļas, biētlēņ, bružās, brūvefi, buntes, celmji, cenā,

cīruli, čikštes, dabaicņni, dafmākas, dēņi, dreīmaņi, durbji, dū-

buli, ēzeļi, gaūnieki, gaūratnieki, grūbas, gudbas, ģērki, ildzenieki,

jaūnzemji (izr.: jauzumi), jātnieki, jehkas, jukas, juosti, judži,

kaīpšas, kakaragi, kalēji, kalnieši, klabji, „krača" krogus B„

krastiņi, krikšas, kurpnieki, kuočas, kvieši, ķekari, ķiķi, ķipji,

„

laiviņas", laūgalīšl, laūkandžas, laūki, laūviņas, lāči, legzdatņl,

IĢpuotes, lipšņi, liepiņas, „luomi" B. (nav vairs), ļuļļas, ļuobas,

meīnertl, mestarl, meškas, mlēkuļl, mucenlekl, muldas, muldavas,

mūrnieki, nabadziņi, namiķi, nāreikas, pakalnes, paķuļi („pa-

kuļi"), pampari, pavūriņi, pņpas, pici, „picimti" (nav vairs),

preķi, princi, puči, purmāļi, purvaiņi, putras, puokaiņi, raīkas,

rasas, reķi, rešņi, runci, ružas, rūduļi, rūjas, salalņt, seglenieki,

~siliņi" B. (nav vairs), slljūņl, skruodejri, smiltalņi, spigas,

spriksteles, stiļļl, straģt, Strazdiņi, sūņl, svilpji, šķavas, šķņrstaiņi,

šveīckufi, teņņi, tēces, timaļas, tiņņl, trešnieki, undzumāras,

undupjl, upenieki, ūstupji, utqnl, uormaņi, uoši, vaidiņi, vecva-

gāres, veīķi, vērpīši, „vilki", višļi, zīles, zvirbuļi.

bērzbeķes muiža, bērzes m., bīlasta m., čuču m., kriš-

jūņū m., miltiņu m., pakaisi, ruihbū m., virkns m., dūobeles m.

„sukšņa" kalns, „spaļais" k; „griestu" purvs, degutene

(„lāmiņa");
w

budene" (lauks), „drujas-lāma"; degšiņa (mežs).

„puspura" ezers 8., gar(aise)zers.

pļavas: [„abriņas" pļ., „leišu pura" pļ., „mīklenes" pļ.,

„puspūra" pļ., „rāvas" pļ., „zelejuma" pļ.] 8., liepene.

Džūkstes un piēnavas pag.
2 E.

1) apšūpnieki: batari, burģi, „cenči" 8., knubji (jeb knubļi),

kufkas, ķīši, ķīši-lepes, lāmas, pikšas, smiļģi, sprūdi, straģi,

zūši; apšupes muiža.
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2) džūkstenieki: audžu pumpji, audžu vilki, brdtiņi, bul-

duri, ciēkšu ciems (liēkniņi, pamīļi, vidus-ciēkšas); dārznieki;

džūkstes mācītāja muiža: kuhdziņi, „ķiputu" ciems (kalnieši,

ķesteri, lejnieki, stepqni), linkuļi, „spāņu" ciems (amatnieki,

„lūsi" jeb „lūši", puočas, zvaņi („zvani")), vadži; „katlāpji" 8.,

klabji, ledzemjl, mežuoļi (~vintari" 8., „seski" B.)
( mļdumi, pah-

cefi, rūtenes (ieb -ņi), savaiņu (nom. s-ņi) ciems (stfvaiņi B.?)

(kudčas, lejnieki, tudmiņi, žagatas); sprigauļu (nom. s-ļi)
ciems (galiņi, guobziņi, tiltiņi, vidiņi); unguru ciems (ķipji,

mikuli, uhguri (~-ri" B.), uodiņi, vācieši, vilciņi); džukstes

muiža; miku muiža.

3) mālenieki: katlūpji, kūlaiņi, lindraki, naudltes, piē-

navas mežkunga muiža (čabas, kumbri, kuftiņi, satmas, veld-

nieki); puļķi, rājas; mālu muiža.

4) a) ķalngalieši : gailīši, gaiļa-bifznieki, gaiļa-milleri, grai-

zās, ķāršas, krieviņi-birģeļi, krieviņi-elzeri, krudnes, lēpes (jeb

-ji), ļūpītes (jeb -ši), maisiņi-lāči, maisiņi-naudnieki, meīri, melfi-

ļūļi, plāmši, priēdnieki, putniņi, rafhbu (nom. rafhbas) ciems

(alkšņi, ertaki (~-uki" B), vidukli); rimeiku (nom. rimeikas)
ciems (ķenkas, puodi, viļņi, zuņķi); ripeļi (jeb r-les), vanagi;

b) lahcenieki: aņīšu (nom. aņltes) ciems (katnaušķi, mucenieki,

pūriņi); brāžas, budzes, čuči, dicmaņi, dutes, lancenieku (jeb

lauciņu) ciems: iēvalti (emsiņi, kantes, pļackas, sveipji), ķuh-

duri, pqpuļi (-galakaūķi, -„kluopji", -knitari, -zaļie), stalti; baltā

muiža; pētermuiža; vērpju muiža.

5) piēnavnieki: „alūnu" ciems (kurpnieki, sil(e)nieki, su-

sekļi, taupji), cifpji, difbas (-ripas, -zekseri), duķqnu ciems

(darhšķi, kraķi, peļi, seski); duķi, jaūnzemji, kalēji, kātiņi, kri-

mūnas (namnieki), ķuki, lielauži, midzeņi, muižnieki, putnu ciems

(pudtes, švāgari, žīdi); rumbiņi (jeb -as), rudgas, sikmaņi, ~snufb-

pnu" ciems (bukmaņi, gal(e)nieki, judiņi, ķepufi, smulkas, stū-

rīši, vid(e)nieki); „stagaru" ciems (briģi, markaiņi, nukas); straģu

ciems (buki, kranči (jeb k-as)); trenči, zemgaļi; kenču muiža;

piēnavas muiža.

bubinski, būkūļi, ceņči, drulles, ērģelnieki, ģeīdas, kalniņi,

kazūļi, klāviņi, „kundziņi" B, plūģi, riēksti, rudzes, šiliņi,
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spriņģi, spulles, tllas („-ļas" B.), „uodiņi" 8., vllupji, „zvirgzdi"

B.; grauzdēs muiža; kazupes muiža.

ezeri: „aklais" ez. 8.,
„

vilku" ezers.

purvi: [„damšķu" p., „duskas" p., Jodenu" p., „milža"

p., „miegaiņais" p., „suinuragu cirtums"] B.

meži: [„alkšņurājas" m., v
b9nūžu dibens", „bērzsulas

nārsts", „briežu masts", „cūku lieknis", „čēkšu sils", „driksni-

ņas" m., „eglones" m., „kauguras" m., „kraķenes sils", „krēķu"

m., „kriģeļu" m., ~kurkuļu" m., „ķēves sils", „liegums", «mā-

tītes" m., „meskas" m., ~niedenes drīksna", „piržas" m., „pīsas

kalns", „priedulis", „rīkles gala" m., „rumpulis", „siļķenes" m.,

„strīdus" m., „sutašķu" m., „veiņas" m., „vilkaste", „vilku

masts"] B.

lauki: [„āņika" 1., „čupenes" 1., „čūčas" l.
t

„dundagas" 1.,

„durbju" 1., „dzelzrāju" 1., „jodu kalns", „legzdoņas" 1., „lie-

pajiņas" 1., „liesas" 1., „meskas" 1., „ripses" 1., „stibenes" 1.,

„sticenu" 1., „šņuču" 1., „timpas" 1., „zaļie strēķi", „zem-

degas"] B.

ganības: [„jellaku" g., „sparņu" g., „šultenes kakts"] B.

pļavas: [„apsulas" pļ., „bautulenes" pļ., „bfmūzenes" pļ.,

„b§rzsulas" pļ., „cijanenes" pļ., „dālenes" pļ., „dedzenes" pļ.,

w
dirbenes" pļ., „drānu līcis", „duncenes" pļ., „dūdzenes" pļ.,

„gailītenes" pļ., „ģeidas" pļ., „iliņu" pļ., „kliesmitenes" pļ.,

„kraķenes" pļ., „krimulienes" pļ., „ķepurenes" pļ., „ķiputenes"

pļ., „ķūlenes" pļ., „laipas" pļ., „lankas", „līgotnes kalns",

„ļūļenes" pļ., „ļūpitenes" pļ., „mēlaju-strauts", „mozenes" pļ.,

„moželes" pļ., „muižniecenes" pļ., „pečurenes" pļ., „pēdenes"

pļ., „pintara kalns", „poķenes" pļ., ~pražucenes" pļ., „pried-
nieces" pļ., „pūtelenes" pļ., „raibenes" pļ., „rambenes" pļ.,

„ripenes" pļ., „ripeles" pļ., „rukas" pļ., „rumpulis", „rūcenes

kakts", „ruožu lāma", „sāmekte", „sāmu" pļ., „sīkumenes" pļ.,

„skuģenes" pļ., „skuķenes" pļ., „snuķenes" pļ.,
w
straģenes"

pļ., „stumpenes" pļ., „supara" pļ., „suseklenes" pļ., „sūrenes"

pļ., „trallenes" pļ., „tujenes" pļ., „vaģu kalniņš", „vašķenes"

pļ., „vārdenes" pļ., „veidniece", „veiņas" pļ., „vējeneš" pļ.,

~vilkastes" pļ.] B.



77

elējas pag-.; iedzīv. — elējnieki2. H.

aūfmaņi, balgalvji, baluoži, baļfiņas, ~baubišķi" 8., ber-

nū(r)ti (jeb ~-ati"), blūdži, briņki, brieži, brūveri, „čeresi" 8.,

„čīpeļi" 8., čūdūri, dalbiņi, „dambišķi" 8., dičkafi, dimjaūti,

„difnavas", „drustfni" 8., galdeļi, grlv(e)nieki, ikvildas, ifhber-

tqni („imbreteni" B.), jaūnzemji, jāsaiši, ječi, jūostiški, kaktišķi,

kaņepes jeb -upes, kapteines (jeb „-as"), kaūšeļi, kājeles, kriē-

viņi, krūmeži („krumeši"), „kubeļi", kūžas, kūdras, kūdreļi, ķsri,

ķibārti, laimas, libūrti, „Lināji" 8., „ludiņi", maņķi („beikas",

„kaplfni"), māckaiši, mucenieki, mūrnieki, nudvadnieki („bau-

bišķi" 8., „kergalvi" 8., „pablaki", „stagari"), parupji, plāceņi

jeb „barčas" 8., pumpūri, putmaļi, „ratišķi", rauģeļi, „rinkas",

rudzu kruogus, rušini, slaveikas (jeb w
-tas"),

w
skruoderi" jeb

„pusmuižnieki" 8., smilgas" B, sprandiņi, sprudģi, spūdiņi,

staiguli, staļģi, straūtnieki, šķērsti (jeb „čersi"), „tīteri" B. (nav

vairs), tudmiņi, nskūrqni, ūpji, „vaitkūn-daujati" B. un „*stūri"

8., vahkas, „vāņi" 8., vecvagāres, ~vellapapēži" 8., viļumqni,

„vinklišķi", zeltiņi, zlliški, ziēmeļi, žebri, žigli;
muižas: aūdmve, bēr-vircava, briēženieki, elēja (eleja),

lazdū m., ūdzūolmūiža, zizma.

meži: [„piltišķi", „počas"] B.

Emburgas (Annenburg; tagad: salgales) pag.; iedzīv

efhburdznieki 2
.

E.

alkšnenieki, ančū muiža, anškini, aūniņi, ādītes, bačas, ba-

luoži, bāžas, beikas, billes, billītes, biērahti, blaūkas, buļļi,

buranti, būtkas, būtmmi, cirūl'i, cūciņas, dahdari, daūknas, dālūži,

dmki ( w
drukas"), dūfhpīši, gabaliņi, gaileni, galiņi, gaūras, graūži,

gūtes, igauņi, imati, jurģini, kaļkenieki, kannenieki, kaspari, ka-

zūli, kažas, kliēbas (jeb &/-), kriēviņi, keikuli, ķeizari, ķen(d)ziņū

muiža, lēči („lēcas"), lemmas, mūrnieki, nagļi, padambes, paū-

culas, pazvaņi jeb pazuoli, pelli, pinceri, pudas, pudžas, pulkas,

pulkas („puļķi"), patikas, pūriņi, raūsēji, rāceņi, māņi, runči,

rūķi, rūnas (rūnmāles), slzari (jeb c-), siētnieki, smēdes, spilve-
nieki, stlveri, strlkeri, šuneli, svili, šikali, tiltalelši, tllas, trunnas,

tuči (»tūces"), uolas, ūdzūolgalĻi, vidūči, vilciņi, vilkūpņrūji,

zalmji, zaķi, znosini, zvirbuli, žūbņni, žūtas.
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purvs: avuota purvs, eglājs, laksti, plaūvas, suddzeris

kalns: garais kalns.

ezeri: ķudču ezers, rumbeļu ezers,

pjavas: billeskakts, ķēveskakts.

garuozes (jeb -as) pag.; iedzīv. — gamožnieki2
.

E.

ahdes, apaļi, birkāni, birzuļi, brieži, bunduli, bufķi, būbļi,

buozes, cņlāji, citpeņi, dabes, dūjas, dūres, dziēdākšļi, ērces,

glites (iedzīv. — glitenieši: aūsteri, dāvji, dumpji, vllandi jeb

glužas, gūtes, ģildas („gildes"), ihtcs, iēlieči, jannkalniņi,

kramiņi, kraūkļi, krēpes, krumulda, kefhpji, ķiķi, laktas, lafhži,

lahsmaņi, lapaiņi, laūksargi, lībieši, lūkstenieki, lūodes, mākūļi,

markas, mellupi, mesteri, mifķi, miēsti (kārumi), muhtes, nā-

rušķi, pāmpji (jeb -pi), piņņi, plāņi, pūkši („gedrūti"), rūķi,

rūteri, rudtas, segļi, sereni, šiliņi, silmačas, silmķi, skatari,

skrabas, slifhpji, smiltnieki, spāriņi, speltes, stepiņi, sti>(r)guli,

stiēnberģi (jeb ~-iem-"), straūtnieki, tiltiņi, uozuoliņi, vadži, vai-

tiņi, vidmaņi, vilciņi, vilklauži, zeltiņi, ziemeļi, zūši, žagatas;

„garuožmuiža".
mežs: „luksti".

jņkabmuižas („jfkaupmuižas") pag.; iedzīv. — jņkaupnieki2.
E

ažeļi, baltuški, bērziņi, bičuļi, bleķi, briēži, būdnieki, cep-

līši, cē>si, cīmļi, cūcqni, dambīši, daūgavas, deguļi, dimzēļni,

dūbūri, gūdqni, jaūnzemji, jeksti, kalnakalēji, kaln(a)mačas,

kalnanši, kažaoki (kaņi, peļči, piķi), kūgrqni (briēži, lipsti, spuri),

kūpeņi (čanki, jurlši, rūpļi), kepali, kīkas, lūtārti, meki, melderi,

mežapuikas, millieri, pāmpji, pīles, platkūji, pūkstes, pumpuri,

rāmas, rāvāji, reņči, salnē>ni, spradžu kruogus, siraūtaiņi, strau-

tiņi, stūļģi, tekūši (viensk. tekutis), tiļ§ni, timermaņi, tūdmģni

(lāmas), vaņči, vehdiņi, vilki, viltapas, vitmpas, zīles; jņkaba

muiža, raga muiža, ūziņu muiža (nom. -i; iedzīv. — ūzenieki),

vētras muiža.

ieleja: suddū leja.

kalnamnīžas (tagad: tērvetenes)p&g.; iedzīv. —kalnamuižnieki2. H.

adiēņi, ahškini, āķi, baļļas, biēļas, bē(r)ti, bērzemnieki,

„brekši", „cēsnieki", čakši, čimas, čūreikas, dēles, «dravnieki",
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dampji, ērgļi, garušas, gaviļas, „grabžas" (jeb ~-ži"), ģerkeni,

iļļeni, jaūnzemji, jukšas, kalmanis, kalniņi, kamradži, kāvušas

(jeb ~-žas"), klūnas, kriēvaiņl, ķipi, „ķuguri w

, ķūrl, labrenčl,

lapsiņas, laūrqnl, lāči, leitīši, lempji, lībieši, lūsvēfi, luobērģi,

„maģūnas", muzikanti, pasiļi, paūguļi, pelvežl („pelvē<li"), pļa-

venieki, pukstqni, puhtes, puogas, puokaiņi jeb pudki, ruņģi,

„sedus", simenieki, skadiņi, smiltnlekl, smukas, spriņģupji,

staņģi, stiļļi, stiēciņi, „stieķi", svēdeņ, „svīži", šķeltni, šķihdeļl,

šķutes, tīšas, tikužas, līlalšl, tukumieši, vanagi, vezaiši (ar c)

jeb „vezēšas", vēršakājas, viļļi, vlfnaūdas, zirņi, žagatas;

bites muiža, bistrummuiža (jeb „bīster-"; iedzīv. — bistrum-

nieki), jaūnū m. jeb tauku puodi, jūles m., kalnamulža, pēter-

muiža, ružu muiža, stņgulu muiža.

kalni: „cīpes" kalns, cukurkalns jeb svqtkalns, kluoster-

kalns, zviēdru kalns.

purvs: „melnais" p.

Kalnciema pag.; iedzīv. — kalnciemieši 2. E.

antvases, āmetefi, balgalvjl jeb balgaļi, baluoži, beltes,

brāļi, brasli, ciruļi, dambji, daņmārkas, dimzas, difbas, katlāpji,

dišupi, egles, grabas, inkas, jaūnzemji (jeb -zemes), kaģi, kalniņi,

kārkliņi, kraūkļi, kristiņi, krūmiņi, krūtkrāmeļi, kukaiņi, kukšas,

kviēši, ķekari, ķemeyl, kūļi, lediņi, legzdas, lēpes, luģl, lūriņi,

ļuļļas, mahgaļl, melbāržl (jeb -bārdl), melderi, mūrnieki, pārupji,

peitiņi, pekas, piķi, piņķi, piņņi, plaīskas, pludsta muižiņa,

pučas, pukņi, purgas (jeb ar uf), pufmaļl, puogas, ratnieki, raū-

diņi, runči, ruoņl, salmiņi, siljēčl, sil(e)nieki, skahgaļi, skudras,

smilgas, sprelgas, straūtnlekl, stūrīši, sumaragl, tāmas, umuli,

ūdft, uodiņi, uogles, virknes, Vīgantu ciems: grūsi, kāpuostiņi,

ķekari, zandari; vītiņl, zelbeņ, zeltiņi, zvaņi, zvīguļi, žibas;

Kalnciema muiža, klīves muiža.

pļava: briēdņlqns

ezers: babītis.

Līvbērzes2
pag.; iedzīv. — līvenieki (jeb līvbērznieki). E.

aūziņas, ābuomenes (
w
ānbomeņi" B.), ādminas, āģēri, bāči,

bifznieki, bīstrumi, brēki, bunkšas, čākšļi, drabiņū kruogus,
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dumpji, enini, eži, gaigall, gafdas, garuozas (jeb „-u
ft ) kruo-

gus, garpļavas, gruži, ģibeikas, ģlpterl, īgumi, jdnlši, „kalēji" 13,

kaļčumi, klāškiņu kruogus, kliģi, kuzmas-brākšķi, ķefpja kruo-

gus, ķēniņi, laūnadziņi, lāči, lemetes, līcīši, malka-brākšķi,

maukas, mež(ā)sargl, mežgalnieki (me~žgaļi), mlkl, patikas, pāmpji,

pluņki, prūši, pūlšqni, rapas, saūki (ar k), šiliņi, snlkeņ, starpas,

sūži, svētes-brākšķi, tētes, timaļas, tupētāji, ūčzūoliņi, vadži,

vanagi, vilka-vēji, zariņi, zelles, zemdegas, „žagari" 8., žaga-

rlši; aūcu muiža, būdiņn muiža, llvbērzes (jeb Uves) muiža,

svētes muiža, upes muiža, uozūolmuiža. — gaūres pļavas.

Izpostītas mājas: [„dēliņi", „gulbeži", „gulbji", „ilbranti",

„kļubas", „maiki", „puodi", „ratenieki", „sērmuļi",
w
šķērsteni ft

] B.

mežmuižas pag.; iedzīv. — mežmutžniekl*. E.

ahseļi, āž(u)mēļi, bajāri, bērzemnieki, biērindqni, brūv(e)raiši,

būdberģi, būļļi, celmji, cūkuri, čaba, čūči, daūzas, dāļklnl, dze-

guzēm, ērģelnieki, ērmes, gaiļi, galenlekl, grebzdes („grebži"),

grunduļi, ģelkas, jaūnzemji, jēkaišl, kaijģni, kļāvi, kliēberģi,

krusiņas, kukuri, ķesteri, lasmaņi, laūciņi, laūgaļi, lauri, linkuļi,

Übqnl, malkalšl, mārtiņi, mesteraiši (jeb ~-ar-"), miklāvaiši, ml-

neikas, muskūļi, „muskuliņi", pambakaris, pāmpji, pēpji, piduļi,

pllaiši, plētlņl, putni, puķi, puotiņi, rutkalšl, sapali, slnepjl, siļĻ

skart, spiņņi, sutini (jeb ~-eņi"), škibqni, tlslņi, trenēt, tuplkas,

upmūļi, ūpšas, „veiti" 8., vetmeraiši, villeņi, vlškl, zebieksti,

zemdegas, zirņi, žūkļl; berķenes muiža, jaunā muiža, katriņas

pusmuiža, klintu pusmuiža (nom.: klinti), kukurmūiža, laūm

muiža, mežamuiža, vella muiža, vilkašu pusmuiža („ vil ku-

rn uiža"), viiiķelmuiža.

naūdītes pag.; iedzīv. — naādīšnlekl2. E+ H.

aūšmāti, „auciņi", aūrīši, aūzlņl, blrlņl, blalzas, bļūādnlekl,

braņkl, bukas, buļļaragi, bnngas, dēliņi, dikuri (jeb dl-), dlšlēri,

dzegūzes, dzilnas, granzdas, ifhbas, Irbes, lēvaltl, jakas, kales,

kalna-beltes, kalnavēveņ, kahnenlekl, klici, „kraķi", krumeši (jeb

krū-), kūģl, kufsīšl (jeb -ieši), kūošķlnl, ķlkas, kūbaras, laūkaiņi,

lelnūrtl, lekuži (jeb „ļ-"), lefhkint, lēpes, lībieši, liki, UplantĻ

llenes, mačmūrniekl, maūrl, mā(r)skaļkl, meļļl, mesterl, mežansi.
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6

mežingas, miglas, miēkas, miesti, mucenieki, mūrīši, mūrnieki,

namiķi, „ņurkas", padegas, pastari, pentri, plafhpas, prieki (jeb

-as), puhkas, puokaiņi, pūdķi, raģi, rāmas, rafhbas, mžqni, sa-

mūšas, selkatas („zeikāti"), skabargas, skapari, skraījas, spiņņi,

spnrīši, stihkas, straūpes, strāļas, stūraiši (jeb -ži), susuri, tīļas,

tīļqni, tismeri, uddiņi, uoganas, „villikas", zemačas, znndtiņi;

muižas: jaūn-sesava, naūdite, pētervalde.
kalni : baļļu k., bērzu k., kudsāju k., velna k., viļū k.

ezers: spāres ezers.

purvi: lina purvs, vepfa purvs, „usiņš".

penkūles pag.; iedzīv. — penkūlnieki 2
.

E.

abačas, abrakaši, asmi, aūcu-supas, āķi, bajāri, baldūnas,

beltiņas, biķi, bituļi, bļuodnlekl, brathmaņl, čaībļi, dabeikas, diih-

zas, drēģeļl, dzērves, dzislas, galiņi, grinberģi, gulbji, jaūnzemji,

jukšas, jūgaiņl, kahnenieki, klaūciņas, klaūkas, kliņģēfi, kuģi,

ķekši, kestefl, ķlrpqnl, laģi, lāči, meīri, namītes, ņņrbukl, prece-

nieki, putni, putras, pūšļi, ruomji, sējas, sil(a)tīļas, smukas, su-

nīši, supas, šķeltni, šķihdeļi, trini, vecvagāres, viļeikas, vītiņi;

muižas: (kruoņa-)aūce, cimere, penkule.

pēlernieku pag.; iedzīv. — pēternieki2
.

H.

„āži", batari, bazūnes, bifzuļi, blukas, brihkūzi, bumbieri,

cīruļi, danči, difhzas, dvēseles, galiņi, jaūnzemji, kramas, kra-

miņi, kukuļdreīmaņi, „lazdas", lazdiņi, lāči, lihtes, „lūši", maū-

riņi, namiķi, pelni, puopāji, rāmas, ratenieki, silgraūžl, šiliņi,

sveņķi, zuši) briņķu muiža, pētermuiža, pur(v)a muiža.

purvs: „
zālājs".

kalni: „kazākkalns", „trakais" k., „zvirgzdu" k.

platūones pag.; iedzīv. — platūdnieki
2
.

Balceri (belmaņi, streņģes), baltmmi, bazūļi („bazili" B.),

„bemberi" 8., buki, bultnieki, būtūli, čurilas, difhzas, dzērves,

eņkeļi, ērgļi, glūdqni, ģeriņi, igaūņi, ihdūžqni, iēnasti („iernesti"

B.), jaūnzemji, Jenkeļi" 8., jesi, kāpuosti jeb stedelnieki, „kub-

liņi", ķidraūcka-lāči un -vilki, kūdči, laūnagi, lūkāši, maikūnas

(pelča un zaļās), mazbūti, mežkalēji, pirksti, plepji, puoki, ra-
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batas, raūbēni, reihpji, sēņaraūgi, skulmēni, sprīži, spuri, «sta-

gari", staņuvqni, „stedelnieki" B. („kāpuosti" B. un „stenči" B.),

strautamiegi, strupdeguņu-abelītes, -bumbēres un miēžeļi, „šne-

raugi" 8., trušļl, veicēji, velmēji, vilnieki, vtļelkas, zileni, zvir-

buļi (birģeļi un mežiņi);

muižas: jaun-platudne, režu (nom. sg.: rezis) muiža, vec-

platudne.
mežs: „drudža atvasas" B.

ganības: [„kalviņi", „liekna", „počas f<] B.

kalni: [„dzintera kalniņš", „miziņa kalniņš"] B.

liel-platudnes pag.; iedzīv. — lielplatudnieki)eb lielplatudnieši2.
E.

„anskaiši" B. (nav vairs), baušķenieki, betes, bēkini, „bēr-
kēni" 8., braņķi, brieži, buļļi, „bundulnieki" B. (nav vairs),

„celmi" 8., didžuļi, drukas, drusti, duobumi, „grabīlas" B. (nav

vairs), griezes, jaunās mājas, jāķīlas, kņari, kaūki, mačas,

„migļi" B. (nav vairs), «miesti" B. (nav vairs), muižnieki,

ner(e)tnieki, nudraukas, paūfi, punduri, raudziņi, rusuļi, rudbež-

nieki, „saldie" B. (nav vairs), „silavas", silenieki, sillāči, sīpkini,

„skrebji" 8., snikefi, spēles, stārki, straūtnieki, struņķi, stāfi,

„tīsi" 8., trūbenieki, „uošnieki" 8., verba) «vidus muiža" 8.,

„branku" m. 8., grehču muiža, lauku muiža, liel-platudnes muiža.

meži: [„bābeles kakts", «klibatas", «ķiķeres purvs", „ste-

penes", «uogļu kalns"] B.

purvs: „kīkeres" p. 8., p. B.

grāvis: „rezis" B.

kalni: «raganu" k. 8., «sudrabes pilskalns" B.

llel-seseves pag.; iedzīv. — sesevnieki2
.

E.

andrelkas, „aupmaņi" 8., ābeles, bites, bludži (egles, pu-

pas), buķi (kalniņi, melderi, peljas), buļļi, brieži, butkūnas

(bumbieres, raņki, vidukļi), butkunas sādža (bites, brēdiki, brig-

maņl, „davidaiti", kaņišaucki, nlksteles, pladls, sēdes, valtl, vē-

jeļl, vilki), cū(k)ganl, čaksti (alkšņi, rudze) strautiņi, zirņi),

čābūti, dankari, dārģl, „dičkaļi" 8., drlēžl, dūres, eglaiņi, elģlni

{ignači, jurl, lauči, skusti, uodlņt), eži (ešmaņt, žvlguļi), gale-
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nieki, gaūjas, gavēņi, grigaļi, gružģi jeb gruždži, ģirmeļu kalns

(bajāri, ceinas, pūciņi, šuteņi jeb ~-ni"); jahkūnas (balbāržģi

jeb „baltbārzdži" 8., ehguri), judeīkas, jurdās: jaūnzemji, kal-

niņi, ruļļi; juškqni, „jūgani" 8., kalniņi, kaūļi, kažuokl, kļāvi,

klieni, kriēv(u) kalēji, krūmiņi, „kunes" 8., kauki, „ķeri" 8.,

kifkuči {jaūnzemji, kraūkstes, venckl jeb w
-ski" jeb „venskas" B.),

„ķirmeļi" B. («bliežas" 8., „kliesti" 8., „stuģi" B.), ķirveļi

(peči, agrāk: ūžeļl, strautiņi, agrāk: buozes); lakājas, laūži,

ļūgas, meilešu kalns (bliežas, kliēsti, stuģi; pēc B.: „meiluš"-

„bajāri", «pūciņi", „žutiņi"), muceniekl, mūrnieki, nārūni (brī-

dāgi, keri, liži), pāčūnl (dublnskl, šļūkās), pilnzūbaki, praūllški

(ruozqnl, vieglie), puļķi, pujas, pupcepuri („pucapuri"), puszā-

baki, pušgalvjl, pūrices (knisi, svences, žigļi), ribišķu kalns (ka-

žuociņi («kažoki" B.), „kārlīši" 8., ķirkas, trešelnieki), ramāni

(aita jeb priede, kļāvi), reķl, rozentūll (jaūnie, kuņas), rukšas.

seīļūni, sirmahti (pārstraūti, rūdas jeb -es, tabākas), sludkas,

spefnaucki, spridzāles, stakles, stašuļl, stilbjl, svifkaļi (lavenieki,

llžl, švelmjl), trēbiški, trunnas, „uskuri" B. jeb „uskur§ni" 8.,

vankas, vāveres, vūveriški, veīkļi, vēji, vidma, zābaki, zlbārti,

žubes; berku muiža, juostenes muiža, klīv-mmža., seseves

(suddu seseves) muiža, vidus muiža.

meži: [~augstenes", „dega", „lagiene", „lēgera bērzi",

„

vilku masts"] B.

sipeles pag.; iedzīv. — sīpelnleki
2
.

E.

anškqni, ārnīši, bauģerl, birznieki, branči (jeb -n-), budi,

bukelis (viensk.), degalņl, dtmzas, dzlēdfi, grēvlņš, grlēnl, grlēzes,

jukši, kārdziņl (jeb ~-as"), klaipiņi, kundzlņl, kūles, kudškini

(jeb ~-eni"), kvēpji, ķebes, ķempjl, ķenkl, laūkalņl, lībieši, lik-

kajl, liēknējl, meijas, melpanšl („m-ti"), pečūri, penteres, pūči,

puļķi, pufvalņl, pūces, pūdķl, raūšl, rņpall, ruclņl, rudiņi, rūkšas,

ruodzes, snlķefi, sprigauļi, spruksteļl, stari, strazdi, sūdmāļl,

saki, tīkliņi, tlmaņl, ūšl, udderes, vecvagūres, veīžl („v-des").

vēžnlekl, vlnterl; lustes muiža (iedzīv. — lustentekt), slpeles

muiža, sprtgauļu muiža (iedzīv. — sprigaulnieki).

ezers: gaūrata ezers.

6'



84

Svētes pag.; iedzīv. — svētnieki2
.

H. + Pl.

baluoži, beihberi, bērzemnieki, bičuļi, branti, bāriņi, cepļi, dirbas

(r PL), dreimaņi, ērmiki, galiņi, grezas, grīvu kruogus, griēzes,

„ģinduļi" jeb „pankoki", ģihguļl, jaūnzemji („resnie un „stūri"),

kāzas (kazas PL), klumpjl, kuģenieki, kuras, „lauka priekūnas"

(priēkuļi PL), laūksargi, likt, liēpas, ludnes, muhtqni, nadziņi,

penteles, pihkuli, pliki, priekūn-daīļi, puķes, pufviņl, puogas, rā-

pās, ručl, ruļļu-nuojas, ruomas kruogus, silagaiļi, silajuhkuri,

sildedzi, šiliņi, skabeīkas, slapatas, slāpas (ā PL), smiltnieki,

straūtniekl, š\ugufi, teļaragl, tiltagali, trani, tumes, tuški, tuteki

(jeb -iki), ūzas, uozuoliņi, vaiki, vētras, vidus ruļļi, vilkabūdas,
vilpliki (jeb ~-eķi"), vipas, zalpētefl, zahdeyi, zeltiņi (l PL),

žebfi (gaiļa- un pluču- jeb „prūšu-"); buoļu muiža, jāņu muiža,

svētes muiža, vlskaļu (ar s Pl.) muiža,

mežs: kazas m.

jaun-sviHaukas pag.; iedzīv. — svirlau(c)nieki 2
.

E.

balti, bahdqni, bērģi (jeb berģi), biciņi, bitļni, buļļi, bundžas,

būdnieki, cīruļi, ciēmaldi, „čibuļi" 8., dančuki, dālūžl, deņģej-i,

driksnas, dunduri, dūdas, dudrīsi, dzegūži, dzirnieki, ellņl, gai-

deļl, gaiļi, galzemji jeb „puļķi" B„ gapvēdefi, graūži, grūdguļi,

gūsti, ifhbati, intaduobeļl, ībenieki, jaūnzemji, jāčūni, jāgmaņl,

kadari, kakužqni, kaķi, kalēji, kauliņi, kāv(u)žas, klabatqnl,

klinči, klunkstes, kraūsurbjl, kukaiņi, kulpji, kuhdrūti (konrādl),

kurļi, kūpeņi, kehki, keri, ķevieši, ķipluoki, lafhparl, laūciņi, li-

būrti, lubeniēki, lusti, melbāržl (jeb -būrzdi), mēdumi, migaļas,

nāreikaš, nigārti, palsi (jeb paisīs), pārupji, pāv(u)lqni, peskqni,

pņrkuoni, pernavieši, pilči, plaūki, pulkas, pujēkšļi, purņi, pū-

cqnl, reipuodi, „rubeņi" 8., ručl, rungas, ružas, salnikas, sau-

sumi (sausūnt), sālputras (jeb sal-), sējas, sliēki, spriguli, stuburi,

stūrzemnieki, šķllvji, šuomas, uogļumaisi, valmjl, vārk(u)vieši,

vedgas, veīkļi, vellakavēji (jeb -kāvēji), vlšķefl, zūmaņt, žeki ;

biļļu muiža, ciēmaldu muiža, frank(as)-Sesavas muiža, īslīču

(jeb „-es") muiža, jaun-sviHaukas muiža, kulpju muiža, laimes

muiža (saprānu mājas vieta), laūku muiža (rempju un bajāru

mājas vietā), Staļģenes muiža, salgales muiža.



85

Nopostītas mājas: .'[«bajāri", ~kapalieri", „kaušeļi", Mluo-

des", „mežzirgi", „paņi", „rempji", „ruoņi", „siļi", „zaķi"] B.

Vecsvirlaukas pag.; iedzīv. — svirlannieki2
.

E.

aūčenieki, ādminas, āži, badiņi, bitenieki, bitņni, blukas,

branti, brieži, buhdeles („bundules'*), burkāni, buozes, cāļi, da-

bīsi, drēģeri, gābari, guza, ģelbji, intas, juoži, kaūļi, kugras,

kuņas, »ķiri", lāči, lediki, lindraki, māldeft, mul(z)zemnieki, pa-

degas, pakuļt, piģt, plākšņi (galzemls, uskurs), priedes, pūces,

pūcītis, puodu m., rapas, rfdl, ruotkūļl, sibras, slimpji, smilt-

nieki, straūtnieki, stuburi, sviņņi, tigatas, tuomeļi, vadži, vaņči,

vahgaļi, vārnas, vētras;

muižas: dahdāle, siēru muiža, vec-svirlauka, supurdente

(jeb „c-«).

kalns:
w
kāpčas".

dažādas vietas: „dēcenes", „rivstenes".

Šķibes pag.; iedzīv. — škibenieki 2. E.

auzlņas („dobraji un pelēkās), āķi, āpšqni, bajāri, baūskas,

bākuļi, beliņi, behdzuoles sudmalas, bištqviņi, caūnes, „čēmaiši"

8., daūjūti, dimzas, „galiņi" 8., glūdas, grīviešl, grudstiķi, ģī-

guml, jaūnzemji, jēģefi, juddqnl, „kalnini tt 8., kāvužas, klāve-

nieki, kleīši, kliēsmetes, krāmeri, kungadegunl, kāras, kudļas,

ķebes, ķekari, kefveļi, laūši, lāči, lelšpēteri, mucenieki („ba!t-

kāji" B. un „melnkāji" B.), mušas, parūka sudmalas, peizes,

penteles, peņči, „plepīši", pluņkl, puddiņi, račiņas, ružas, sildedži,

sillači (sirlāčl), stakles, stērbeles, straūttņl, strāļas, striķi, tlmaļas,

vazdtķi, vācpēteņ, velves, vērpji, viņķi, vīgantl, zariņi, ziēmeļi,

„zudari" B.; drukas muiža, kreijas muiža, lipsta (jeb ~-v")

muiža, piepju muiža, Šķibes muiža.

tetelmihdes (tagad: teteles) pag.; iedzīv. — tetelmihdieši jeb
tetelmindnieki2

.
H.

alkšņi, „apsite", aūriņi, aūzas, baluoži, baūmaņi, bechmaņi,

befkihdi, bērziņi, bifznieki, bīriņi, biēzbārdi, brūvēji, būļji, celmi,

celmiņi, čūderi, daībes, dambjugali, degas, dekšenieki, dūres,

duomiņi, egles, gailēs jeb gaili, „geļmani", ģēģeri jeb jēģefi,
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jaūnzemji, kafhpas, kehkl, lelzemnlekl, mežgaiļi, muižnieki, ~nek-

as", niedres, pāksteri, pani pelūdas (jeb -es), pinkas,

pltnkšķene (jeb -iene), putniņi, rāķi jeb rāķini, riekstiņi, rubeņi,

segliņi, skujenieki, slavlešl, splēģeļl (*kaderi), spari, sveņki,

uozuoliņi, vainas, valaki, zāles, zeljerl, zelmaņl, žaūtart;

muižas: ānes m. (iedzīv. — ānenieki), egles m., lahger-

valde, tetelmihde.

udzuolnteku2
pag.

aūriņl, balpēterl, batarl, belvēļrtl, bemberi, bņnūžl, blrzuļl,

braukās, brenčt, bulduri, buļļi, cīruļi, clzarl, čabēs, čaūkas, čiksti,

čudarl, daiļi, dalblņl, dambrūtl, degaiņl, dlmzes, dlčas, dumpji,

dumlņi, džamas, eglītes, gaisraganas {galsaraģl), galiņi, gludas,

grlkl, ģeņl, Irbenlekl, le~cqnl, jaūnzemji, kaūgarl, klijqni, kulpji,
taukaini, laukērces, liņģi, liči, likumi, liepas, maltuvji, meskas,

mežgall, muški, ņurdas, paūlenlekl, pautlņl, paūžas, plikas, pī-

rāgi, plāni, purmaļi, putras, renceles, „sarkankruogs", silgrauži,

spilves, spannenieki, sprukas, stakles, steini, stigas, straūtnieki,

streznas, subri, šķietiņi, tiltiņi, treņči, valkšķi, vareļi, vilciņi,

vimbas, vizēs, zariņi, zu6slqnt, žvaūkšt;

cņnas muiža, magazīnas muiža, meijas muiža, straumes

muiža, uozuolu muiža, valdeku muiža.

valguntes2 (valgutnes, Valgundes jeb valguntnes) pag.; iedzīv. —

valguntnlekl jeb valgūtlešl (arī vol-). E.

ābiķl, amatnieki, apiņi, arāji, auriņi, aūrīšt, avuotiņl, ābeles,

ābelītes, āmateri, belzes, bifzuļi, bitenieki, blmaņl, branguļi, braži,

briģl, brūveri, celm(a)raugl, ceri, cņparl, ciskas, dambji, degaiņl,

deģl, drabiņas, dušas, dudbeļi, egles, eglītes, elviķl, elzlņl, eņ-

ģeļi, erct, ērgļi, erži, galiņi, grabas, graši, graudiņi, graūžt, griķi,

grlēņi (jeb ~-ni"), grubavi, grāmaņt, gubdančl, gulbji, ģinguļl,

jauncieml, jaunjēģefi, jaūnzemji, kalnenlekl, kalniņi, kaūgarl, kaū-

liņi, kūrkliņi, kļāvi („klauvi"), klibzaķi, krastlņi, kraūzes, kristlņl,

krūmiņi, krūmaļi, krūmāji, kūkas, „kukuļi", kulbiņas, kūlājl,

kuopmaņi, kvieši, keldānl, ķeizari, ķlšl, lagzdas, lakājl, lapsas,

laūgaļl, legzdiņi, lelbas, llēlgražt, malenieki, mastlkl (,mazsteķi"),

maūrlņl, mesli („-§-"), mežalkl, mežaini, mežaūtl, mežavuotl,
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mežgaīļi, mežgaļi, mežkalēji, mežnieki, mislavas, muški, mūr-

nieki, nābnrgi, paegļi, paīzumi, „pampbakari", paražas, paūči,

peitiņi, petriņas (jeb „-ņi"), piētiņi, pļerzas kruogus, puņi, pu-

riņas, putmali (jeb „-ļi"), pūfņi, putriņas, pūdgas, pudķi, rapas,

ratnieki, rieksti, riekstiņi, ruļļi, rumpji, rūduļi, salenieki, sal{a)-

putras, silgraūži, šiliņi, „skudras", skurbas, slaktefi, smukas,

spranči, straūtnieki, strazdi, Strazdiņi, stūrīši, stūrmaņi, šūšas,

tāmas, tifhmas, trēģi, tumes, tudbiji, upītes, upmaļi, ufzuļi,

uodiņi, uoši, uozūoliņi, vasipi, vāni (jeb „-ņi"), vāzeri („-c-"),

veīdeļi, velliņi, vēveri, vildes, vilkabūdas, Vīganti, vītmpi, vīzes,

zaļenieki, zariņi, zāles, zeļļi, zīriņi, žuogi, žvīguļi (jeb ;

hercogu muiža, lapskalna muiža, volgūhtes (jeb volgūtnes) muiža.

ezeri: Ķīšezers, mellizera (jeb ~-īz-") ezers, rudulis.

kalns: āpšu k.

pļavas: dega pļavas, lāma pļavas, skans-pļavas.

gravas: „nābūdze" jeb „nārbūdzis", jeb „nāburdzis"

vilces pag.', iedzīv. — vilcenieki2
. E,

„anūži" 8., apšenieki, aūgzduori („-ri" B.), aūželes, „ābe-

lītes", „āžeļi", balbūrži, bārzdiņi, bif(z)sargi, buļļi, „bundiņi" B.

(nav vairs), bundulnieki, buņči, būfkūni, celmji, „ceplīši",

„ceskaiši", čīkstēs, ciesas (jeb „-i"), desaiņi, „dēne" 8., drukas,

dubenieki, dūmiņi, eīžūti, grabiški, jaūnzemji, jespari („jaspuri"

B.), jēcqni, „jfkuļi" 8., „jušķeļi" 8., kaķi, kapteiņi, klunkuši

(~-či" B.), knīstrauti, kuīseļi, kēteles („ķētelītes" B.), kifpūži

(jeb ķirpūdas jeb „ķirpadži" B.), ķivjūņi, ķurbes („ķurbji" B.),

ķūfži, lāmas, lambūrti, lihdiņi, „linkuļi" 8., ļutki, maīki, meķi,

mežsargi, „mēsenieki" 8., „pauči", pečuļi, pelņkie, pikšas, „piņi"
B. (nav vairs), „pīles" 8., plāteri, pušķini (jeb ~-ū-"), pūķi,

„pūņi" 8., rešņi, „rugaji" 8., runtuļi, mņģi,
w
salši", „seskaiši"

8., „sidari" B. (nav vairs), šiliņi, silpeteri, siļķes, „sīlīši" 8.,

sīļi, skambini, skates, slakteri, snāveļi, spalvji, stagari, stapaņki,

stāveikas, stmpji, terģni, tīliki, tlsi, trikšas („trikuči", „tri-
ku tas"), tnnaiši, ūpenieki, ūskūri, vaītenes, vaseļi, vālītes,

vecvagūri, vilki, viņķeļi jeb viņķīlas, zeskaiši, zirnīši, zirņi,

znoslqni, ..žagatas" B.;
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muižas: bārzdiņu m., kānbērģa m. („kārbeģis" B.), kučku m.,

mūru m., vidusmuiža, vilces m.

meži: bikšu m., m., „kuilišķis" 8., „marģis" B.

pļava: „buļa lanka" B.

fzers: „miestenieku" £Z. B.

kruoņa - Vircavas2 pag-. E.

1) desmitnieki ; &///čs, biērantĻ kanči, nā(r)zbuti, paduoml,

skrīvēji, sterliņi, uškaures.

2) elējnieki: apšenieki, celmāji, dišlqri, kalpšas, kalnieši,

ķuoči, lazdiņi, mušas, paūči (jeb -us), pāmpji, platkāji, rači,

ūozūoU, višmaņi, zastava, zeltiņi; maz-elējas muiža.

3) jaunmuižnieki: bērziņi, briēži, gulbji, jaūnzemji, jēc-

kqni, jūfģis, mncenieki, mui(ž)zemnieki, priēpelni, rudāji, vituoli,

žagatiņas; budmju muiža, jaūnā muiža.

4) kilenieki: būdmji, dzif(ne)nieki, ērslakas, jnmalas, kon-

rādi, pakūļi, rāči, reksteles, redi, tudmqni, vīndedži, žagatas;

ķiļū muiža.

5) mazbūtnieki: drapas, ihteni, jūgas, piģi, ratenieki, sle-

peni, šļūkās; mazbūtū muiža.

6) silenieki : beīkas, dafdedži, daūnāti, elēj{as)vēveri, kan-

kuoļi, kūlas, pūdki, rāmas, svifkaļi, tīdas.

7) vifcavnieki: adzaki („atzeķi"), brači, braši, eīģeni

(jeb ē-), gūdēļi, ģindū[i, kūtņni, paītņni, saūķi, smedqni, sprīži,

zaķenieki, zīģeļi; kmoņa-vifcavas muiža.

lediņi, pūči, mazais svētītājs, pētermuiža.

liēl-vifcavas pag.; iedzīv. — liēl-vifcavnieki 2.

Annenieki, aūstras f„austaras" B.), balti, bēčūni (~beičūn-

as"), brakšķi, brūzūži („brūzicši" B.), čivūļi jeb „čivili" 8.,

čukuri, „darvakšļi" 8., dzeņi, „eži" B. (nav vairs), ņrvērti

(„ēverti" B.), gāžas, gedvilas (jeb „ģ-"), griņi („griņas
a B.),

grīv(e)nieki, ģelbji, ībqni, iētmaņi, jūtes, kabļi, „kalniņi" B.

(nav vairs), „kalnieši" B. (nav vairs), kaļkerūkas („kaļķarū-
nas" B.), kazāki, kārkliņi, kārlīši, kramkli, „kraukļi" 8., „kri-

stiņi" B. (nav vairs), kūlas, kibildas, „lašenicki" (jeb „-ž-" ?),
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lipšas, lībieši, liči, ļāvelkas, mituļi, „muižzemnieki" B. (nav

vairs), nūrvlešl (jeb ~-aiši"), ptčūnt, pīlēni, „putniņi", rat-

nieki, reīkaļi, rubeņi (agrāk: „pinceri" B.), rukaiši, rudbežnieki,

ruoķl, saprāni, „saženieki" 8., šegļl, sēnalas („sēneļi"), „sīli"

B. (nav vairs), skadiņi, slabadas, sprudģi, stagari, stanuļi,

strazdi, „strazdini" 8., štrudbērģi, stundas, stūrīši, šķiras, šķutes,

šņipsti, timermaņi, tudlqnl, ūtqni, vaītieki, vanagi, vieglie, zaķi,

zeltiņi, zūbas (jeb „žubi"), zviņģeļi, žūras;

muižas: „annesmuiža" 8., liēl-vlfcavas m., liepas m.,

mazā lauku muiža, paūļu m., skursteņmuiža (jeb „skufstiņu" m.;

iedzīv. — skurstenieši), uoglaines m. (iedzīv. — udglalnleši).
kalni: bābu k.,

,;

slokkalnis" B.

pļavas: liekās lankas.

mežs: „meškainis" B.

Zaļenieku pag.; iedzīv. — Zaļenieki?. E

acenlekl (aucenieki), atmatiņas, audzi (audi), aveni, baņl,

baži, bākuļi, billes, bites, brieži, briņki, bušas, būfi, čankas,

daūkšas, degupļavas, dimzas, dreīmaņi, dunči, dzislģni, gaiļu

ciems, gaūriņi, grāvēji, gudriki, ģeriņi, ģilntefi, ģihguļi (ģiguji),
ikvildas (kalēja un pūtēļa), ilksiņl, iņkl, jaūnzemji, jēka(ū)pi,

jukas, kakaiņi (putni un seski), kalāčt (kasgači), kamradži, kan-

tuļi, kaūči (kauces), kaūliņi („pādari"), kāvužas, klijqni, kluotes

(dlfbas, galiņi, efhpeļi, zemnieki), klupmaņl, krešas, „kruones",

kubllņi, kupči, kuršqnl, kūlaiņi, kemere (ķemeri), kefkšļl, ķestefi,

ķēķi (ķekas), ķepuri, lapsas (lažas), lauri, lābqni, lāc(a)galvas,
lācīši, lenči (lences), lepelēs, liči (līces), maīkužas, mālenieki

(mačenieki), māmulqnl, meķl [(mekas), meļļl, meņģeļi, micaiši,

mikšas, milleļi (mlllieris), nirīžas, paūņi (ārnīšu, mārča, pumpura,

kristapara), pādarl, pēterīši, pēterkalns, plepjl, puktl, „putni",
putrqni, pūcqni, pūtēji, rambas, rimeikas, rudzīši, ruģeļi, rumbņni
(gaiļi, meļļi), sāvaiņi, seski, silakurti (jeb -ši), sllzemjt, ska-

bargas, skujas, smilgaiņi, smukas, spiēki, spurģl, stāvelkas,

stirnas, sulas, suteņl, šekmaņi, šivlkas, šķņrstqnl, tābari, tiļqnl,
tumes, utlāčl, ūdyl, udzuollņl, vareļl, veldenieki, velces, vidzem-

nieki („videnieki"), vilciņi, viltnieki, vltrupas, vīndedži, zandeņ

(jeb ~-ari"), zildeguņi, žagatas;
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muižas: abgunstes m., anuteles m., atmatu m„ daktefu m.,

degu m., efcuku (hercogu) m., griēnpelte, laūkumuiža, uozuolu m.,

zaļā m.

kalni: bružā k., ūzlņa k.

meži: bals, bites m., degu m.

krāce: ellīte.

kuldīgas apriņķis.

brudcenu pag.; iedzīv. — bruocniekP. Gr.

apšentekt, ausekļi, āķi, „baltezari" 8., biļļu kruogus, bireni,

bifz(e)nieki, cepļi, ciēmūti, danči, dārznieki, dekš(e)nieki, dumpju

kruogus, dzirenieki, gailīši, galžas, grāvenieki, īmaļi, «jaūn-

zemji" 8., jēriņi, kalnāji, kaūlacl, krutes (~krutes" jeb „kņu-

tes" B.), krudģeļi, ķīpas, laukaiši, lelbas, leībiņas, llēpenleki,

mices, mukfi, nuorkalnes, plateņl, pllziķi, saules, serdes, slakteņ,

stūrmaņi, suob(a)ri, trenči, ulpīšl, unguri (~-ri" B.), vaīčukas

(arī „voičakas" B.), varmākas, vēvefi, «zvirbuļi" 8., „zviedri" B.;
muižas: brudcņnu m„ emburgas m., kalnamuiža, kaūllcu m.,

veccieceres m.

izpostītas mājas: blļļl, čubas, Upatnieki.
ezeri: baltais ez. („baltezeris" B.), ciēceres ez., „luknis"

8., „melezeris" 8., saldus ez.

purvs: plateņu p.

pļavas: [„kaņieris",
„
vēršāda"] B.

ciēceres pag.; iedzīv. — ciēcernieki 2.

apūni, audzes, bāliņi, bērzkalni, bērznieki, biļļi, braīskas,

brektes, „buki", čunkas, duņupes (~-pji* B.), duzqni, dzir(e)nieki,

grīvas, irbes, .Jaūnzemji" 8., jāņukalni, kalējiņi („kaleiņi" B.),

„kalneji "8., kalniņi, kaulaci, kārklupjii], klihči, krudgaiņi, kupeļi,

kuorši, ķesteri, ķērķini (~-eni" B.), ķīši, lāmas, „leibiņi" 8.,

„lējēji" („lejēji"), liēlūži, liēpenieki, lukārņi, „mastiņi" 8., meijas,

„mukļi" 8., namiķi, paūres, pilskalni, pilēģi, „pliziķi" 8., pluģi,

priēdaiši, pumpuļi, purviņi, rājas, samtiņi, sauši, selkši, sili,
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„šiliņi" 8., „slakteri" 8., smuģi, spaolēni, strazdi, suodenieki,

„sveikuļi" 8., taūmkalni, vecvagāri, „zebrekši" 8., ffzemnie-

ciņi" B.;

muižas: ciēcere, lemzere, uīpu muiža.

pļavas: f„daņģene", „galodene", „grīvu ft

pļ., „pakulene",

„puķene", „rāvene", „ruģi", „tiltene", „zarene
ft ] B.

lauki: [„ciematas", „dangas"] B.

ganības: [„brūnene w

, „kopene", „rīdzene", „vesulene
w ] B.

Ezeres pag.
2 H. + Pl.

1) ezernlekt: audzini, baļķi, bulaiši, bankas, bufbas, celmi,

cehkuņ, ciņi, čīkstēs, cīruļi, čāpas, dunkas, dadzi (ar dz), daū-

bufl, dreīmaņl, ezerkalēji, garuoziņas, guobdzlņl, jaūnzemji,

kafhpaiši, kaūgari (jeb „kauguri" PL), kaū(l)deģl, kreījas, ku-

ņaiši, kupšeļi, keīsti (ar ci PL), ķepall (ar /), laūcenlekl, laūgaļi,

leļl, llbaiši, llēkņi, mazuļi, mellupji, mežmačas, paūņi, pani

(ar n, pāņt PL), pekšas, pīpāļi, pļaūpji, pūces, pupas, rufhzas,

sāmaišl (ar ā PL), stlaiņi, smiļķi, sniķefi, spārņi, spriguļi, staūģi,

straūti, tekuļi, teņ{a)biēļi, tudmalšl, ūbulaiši, vāņi, vārnas, vec-

vagūres, velči, vilktaūres, zaļqni, zaņ(as)-sirsniņas, zveji, zvir-

buļi, žubji; muižas: amberģis, garuoza, griezes m., jurģu m.,

jūles m., kareļl, liel-ezeres m., marijas m., maūļ-i, rubas m.,

sātiņi, zaļā m., zaņas m.

2) pampāļnieki; aizpurvji, aūdari (audari PL), aūniņi, ba-

laoži, brīniņi, ciematas, dzifnieki, gaiļi, garensi, gravas, ģeri,

junkareņi (iūhkariņi PL), jūški, kalēji, kaļķi, klingas, kražas, ki-

taiši, ķlburi (ar / PL), lapuķi, lūki (ū PL), maliņas, mežgrīvas,

pavāri, pelēķi, pinkūļi, piHsgari (jeb -ri), pīlupi (jeb -pji), pīpji,

pumpuļ-i, pasafi, pūķi, pūddi, pūdģi, ratenieki, rudziņi {uo PL),

sifsniņi, sīļi, skutuļi, striēbūļas, stuhguri (jeb -ri), šķērveļi,
tilkas (l PL), tīreļi, ūdri, vērpeles, vēži, vilki; muižas: aūniņi,

celmenieki, cīmļū m., lavīzes m., lūkas m., lūsene, pampāļi (jeb

pampāļi), svik/.i; jāņu muiža, Ukūpģni.

kalni: budenes k., dūmika k., mālu k.

purvi: drabeņu p., elles p., ģirta p., stulbais p., tīreļa p.

pļavas: biēdrais lieknis, būdene, desstraūts, dīkeļi, dru-

vene, kažuocene, kārklene, klūdzene, kūldzene, ķencenes, lūķītes,
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macltene, mildavene, naūdene, pelnu pļava, pūtēlis, ritene, siēk-

stene, spalene, spudku pļavele, ūsene, valteles, vanadzene, va-

nagu liēknis, vējaslūdta, zaķene, zirnāji.
meži: dūmiķis, liēkna (ar n) kalniņš, mellais m., smildzene,

ulitis, vella m., vilka kalva.

gaiku* pag. E.

1) gatķenieki: aizupji, aņdžas, apšenieki, āķi, birznieki,

biēļas, briitķi, brīči, buori, budsi, cepļi, clb(e)ri, dekšnieki, „ilze-

nieki", jauki, jaunzemīši, kalēji, kalniņi, kausi, kazāki, kluoņi,

kuņģi, kudri, keļki, ķīši, lejzemnieki, liēkniņi, mices, muīžarūji,

muīžjūņi, plihkšas, puhti, purviņi, rāvas, renči, revīzefi, ruobež-

nieki, „seski", „skujaiņi", spilvas, spuhdiņi, stiēļi, strēļi, stūrīši,

sābri, tupas, vecvagāri, veči, zvejnieki; muiža: gaiķl.

2) satiķnieki: bērzi, biērand(ž)i, brauci, būņikas, cenas,

dižas, dzeguzi, ģigari, „jaunzemji" 8., „kaleznieki" B. (nav

vairs), kahnenieki, krudgussqta, kurpnieki, ķīši, lauces, lauci-

nieki, lilauši, luoši, mesteri, namvīri, pauri („pauras" B.), pi-

kaini, rudzqni, satikās, „siliņi" B. (nav vairs), siļi, skudras,

snikefi, studļi, tabas, „tupas" 8., „uozuoliņi", vintari, vipstri

(„vipstaras"), zābri, zāģeri, zvārdnieki; muižas: liel-satiķi, cēri,
dārzu muiža, jurģu muiža, muižuciems, mušu muiža, purvu

muiža, udzuoli, vikstrauti.

kalns: „lakšu" k. B.

pļavas: [„bērzene", „bičku" pļ., „cisu" pļ., „dzeguzes

dīķis", „krupene", „kumeļpfda", „raganpļava", „ruņķene",

„uodžu lāma"] B.

griķu pag.; iedzīv. — griķeniēki2.
P.

aizceji, apšeniēki, baļļas, baūņi, beģi, biežas, bluddas, brē-

diki, buļļi, burmeīsteri, „cerendas", cērpi, cīruli, damji, dapatas,

diņdži, dragūni (ciems), dreījas, dzijas, „eģenieki", ežermali,

grīdniēki, „gudraji", „guīdes", kalēji, kanneniēki, kantikas,

krudgsēta, krūkas, ķaupi, ķeiri, ķefhpji, ķeskas, lāči, lāčudangas,

lejas, libas, lūši, maztaūres, mālvalki, paūklejit pigas, pīckaiņi,

ruči, rudeniēki, rumbas, „rūši", sātiņi, segli, šiliņi, „sipji", skrud-

deli, skudras, spudas, strāki, strīķi, tīreli, upatas, Upatnieki,
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upesudsti, valki, vāgi, zeļģi, zolmaņi; bētmaņi (bekmaņi), griķi,

piņķi, vērbas.

kalni: baltais k., drākalns, ģer-k., muīstur-k., nabas V.,

smēdes k.

ezeri: āš-ez., diēmest-ez., stulbais ez.

valki: dzērves v., meitu v., sāls-v., stiērndangas.

pļavas: ābudlņzņrs, aizdindze, aizpiēns, apsiēns, blāzes,

buļļi, cerpiēns, cepurdekšņi, dihdze, elkumuors, emmens, iņģest-

lieknes, jurišaste, liēknes, medspadubens, muīžpuors, pāze, purv-

klajums, rumalas, rumpens, salātpuosms, serens, sūras, svitas

vēžkāja, viērcens; kaderu tīrelis.

bezduben-purvs.

ivandes pag.; iedzīv. — īvandnieki2.

alnagi, anški, apš(e)nieki, aūcnieki, balgāļi, bērtuļi, biki,

birznieki, brūveri, cepļi, daūģi, diņi, dreijas, „dubeni" 13.,

„duobe" 8., dūdbnieki, dzilnas, dzēres, edzes, garauši (ar r),ģeri,

iaūnrūji, juoceni, kaln(iek)i, kaūpeni, klinči, klūči, kupšas, keīri

(ar r),lagzdieni, „lejas" B. (nav vairs), „liēģi", lūki, mežnieki (med-

nieki), miēzīši, mncniēki, mūīžrāji („muižaraji" B.), pastiņi, paū-

ceni, pāži, peīpi, pitkari, pladas, plaņki (tūddaiždiņi), prieži,

„puķit" 8., punas, puoriņi, pudseni (jeb -es), „raudava" B. (nav

vairs), rihdži, ruobeži, sātrāji („sātaraji" B.),- segļi, spēres, sven-

leļi, tabisi, valči, valti, vāllši, vegas („vēgi" B.), vīgriezi, „vīles"
B. (nav vairs), zāģeri, žvinguļi; muižas: „deksne" 8., īvande,

„vecmuiža" B.

kalni: dubeņkalns, duobes k., kratījumū k., kriģi, kūībene

(kuņas k.).

meži: macrāju birze, nāves ieleja, pauce, vilkabifze.

pļavas: lincleja, pluoces.

purvi: spudkpurvs, šķībais p., tīreļpurvs, tufkū p.

kūldīgas' 1
pag. P.

kalnmuīžniēki: aņites, „āņas", „balčas", baluoži, beltes,

bņrzi, bifzniēki, bišavas, biēžas, blakas, brasliņi, brendavas,
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briēži, bruči (brucas), brūveļi, „bundži", cep(v)alki, cēlēji, čuork-

stes (jeb čuorkšķi), daūbas, dičas, dzelmes, dzifniēki, evārti,

gāliņas, grīdeniēki, grudbas, ģiņi, jaūnarāji (jeb jaūndrāji),

jaūnzemji (jeb jaūzumi), jukušas, jumji, kaceniēki, kalēji, kal-

niēki, kalpjāņi, kantikas, katlaūki, kazvalki, klibji, knaķi, krā-

ceniēki, kreži, krudjniēki, krumeži, kupšas, kudrļi, ķeskas, ķin-

gūtas, ķīši, ķūķi, lācplēši, laūceniēki, ledermaņi, lefhzeri, līgavas,

liki, liēkmaņi, mālarāji, majūdri, megņi, mežmārtiņi, muīžarāji,

našķi, paicvagari, paūklēji, plāni, plīkšķi, pliēkšas, pliēneniēki,

plūčstniēki, pļavsargi, prāmniēki, prūšarāji, „punci", putraimi,

pūķi, puoliši, rateniēki, remesi, rufhbeniēki, rumpji, rūši, rudpji,

rudzeniēki, saldeniēki, sarķi, saūši, sil(a)rāji, sipji, sīļi, skuorbes,

skutuļi, slipiņi, smilteniēki, stepji, stiērķi, straģi, taūres, tāšas,

tiēviņi, vabūdles, valkūčši, vērnesti, vēveri, vilciņi, vindzraji

(jeb vindzerēji), vīšniēki, zaņķi, zeļģi, zveji, žagatas; kaln-

muīža, putnudārzs, tigas, vāgas, veldzi.

sprinceniēki: ķepši, mūrniēki, pūtraimi, uošeniēki;

sprihcū m.

straīdzeniēki: dabras, luodeniēki, pekas, pūri, riēksāti.

vārdnpjniēki: bibas, dunduri, in(g)kužas, „jumis" 8.,

kumbri, ~nuornieki" 8., wruopiš* 8., „vābols
X

B.; vārdupe.

ciemi: viēsalgi, „velse" (jeb ~velze ft

).

kalni: drākalns, guzdul-V., „pūnu" k. 8., sāt-k., stūdzeņ-k.,

„tītarkalns" 8., Vārdupes k. — ezers: nabas ez.; — ganības: kū-

liēns. —
valki: čūtenes v., dzērves v., nuovadu v., vēršu v. —

purvi: čakārpučrs, „kurpnieku" p. 8., vilku p., zalkšu p. —

pļavas: bābņna p., ciēniņas, jendra, guzulas, klajūmt, krebicas,

liēknes, niēdrudla, pāzis, piēkene, pligalde, pnīģele, pūkene, sū-

ras, židenes. — Ventas brasli: rirnzat-b. — elka gfava, vārkalni.

kurmūles pag.; iedzīv. — kurmālniēki2. P.

aņas, apšeniēki, ādiņi, āpas, brūni, „ģe;bas", graūzdūpji,

jūkas, kaldzniēki, kalnēji, kaltiki, katlāpji, kažmiri, kņūbji,

kraūči, krebices, kingūti, ķīši, lējēji, liēšķeniēki, lūki, meņģi,

muīž(a)rāji, mundiciēmi, ruļļi, rufhbeniēki, rungi, salmgriēži,

segļi, siļgaiki, smiltniēki, sludki, stifnkalni, sūrniēki, šķiliņi (jeb
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šķiliņģi); ēķihbuša, eķupe, ernestū mža
t

kaltiķi, kufmūle, pelči

taūrkalni, teskavas.

kalni: klibkalns, misiņkalns, siēvkalns. — avuoti: balt-

avudts, meīlavuots, svetavnots. — valki: kūdefvalks, liepiņu v.

Kursīšu pag.; iedzīv. — kursišnieki jeb kūrsēšnieki2
.

E

abrupji, «aizkalni", «aizliekni", aizupji, akmeņdzķas, „apī-

nāji", «apsītes", «asari", „atkalni", audzinās, «avuotiņi", baluoži,

baļķi, «bāliņi", berzi, «bērzkalni", biksas, birznieki, bībji, «brīv-

zemnieki", brūzilas, «būdas", būdenieki, «buriņi", caūnes, „cel-

maļi", «ceplīši", cepurnieki, «ciņi", «cielavas", dabes, dadži,

daneļi, «dekšnieki", «digli", «dumbri", «dumiķi", „dzirnkaļi",

„eglītes", evarži, gailīši, gaj-druvas, «garkalni", «garozas",

graudupji, grāvēji, grīvas, griētenl, ifbenieki, «jaūnzemji", «kak-

tiņi", kakūži, kalēji, kalnāji, «kalnasprīži", «kalniņi", kalvas,
kannenieki, «kānes", kārkliņi, «krastiņi", «krūmiņi", «kuģe-

nieki", kūpēs, «ķelles-kalns", ķestefi, ķiļķi, kiņi, kirmenieki, lai-

piņas («laipas"), «lauccnieki", lāzdruvas, leības, „lībji", «liekņi",

liepas, «lodiņi", mačuji, «markuši", «masti", «mālenieki", māli,

mūrtinaiši, meldzifas, meždūm(n)iekas, „mežmaļi", «milāni", mieži,

mucenieki, muīžeļi (jeb „-ele"), muīžzemnieki, mužikas, «namiķi",

nejaukas, niēcenleki, «pastari", «pēkšņas", pliči (jeb „-ces"),

pjuras, «priednieki", «pumpuri", putni, pūgas, pūtēji «puočas",

puodi, «raīzes", «raīteri", «raņķi", rīteļi", «rotkaļi", rumbenieki,

rutki, «rujas", saūies, sīmaņi, skujas, skūtiņi, «smilgaiņi",

«smiltnieki", «spalis", sprandi, stakles, stārķi, stilmjl, «strazdi",

«stūraiši", susekļi, susti, sūbri, «šļankas", tapas, tilti, upenieki,

«upītes", urbanti, «uoliņi", «uoglaiši", uozuoll, vajadzības, va-

laņki, «valdaiši", vaški, vāluodzes, „vārpaiņi", «vārpas", vērmji,

«videnieki", vizuļi, Vīganti, «zaļmuguri", zaņenieki, zīles, zie-

meļi, «zvaņi", «zvirgzdiņi" ;

muižas: bruzilas, kurslšu m., slaktēju m,

kalni: «nabaga" k., «sudrabkalns".

purvi: «kāķis", «zalkšu" p.

pļavas: «griestene", «kānes", «lapene", «pluocis", «tempa",

dīķis: eīderis.
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lutriņa pag.; iedzīv. — lutriņnieki 2
.

E.

aizliekņi, aizpuori, anskrūzes, apāni, apīņi, apšenieki, ates,

atplesas, aūcenieki, aūndzeras, „ābeles" B
,

„ābelītes", ābuļas

(„ābuoļi" B.), „ābuoliņi", baltskaiši (nom. s. -tis, senāk: „gar-

ledži" B.), „baluoži", „bauzes", beīkaps („beīkuopi"), bērziņi,

„bfrzkalni", bikstes (jeb „-i"), bihkas, birznieki, bisenieki, brē-

diķi, briņķīši, brūveri (jeb -//), būļļi, „buīzas", buņģieri, buze-

nieki, „budnieki", „celmenieki", „celmi", čabas, čakstes (jeb

čakši), čukuri, „dekšnieki", „dekšņas", diģi (digas), diņķi, „dīķe-

nieki", dreimaņi, dufbji, dzeņi, dzirnieki, „egles", eglqni („eglieni"),

egllši, ņrpaltci (ar c), „gailīši", gafšeļi, glūdes, goldmaņi,

„grāveļi", gubūņi (jeb -ni), inci, irbes, iērnasti, jaunsērži, Jaūn-

zemji", „jānaiši", jātnieki, jēči, juskas (senāk: „stamzemnieki a

B), kaķes, „kalēji", „kalnēji", „kalniņi", kannenieki, kapenieki,

kažuoki, kānes, klīperl, kļāviņi (jeb kl-), „krastenieki", ~krast-

iņi", „krēķi" 8., krqzas („kreži"), krirhpji, kristi, kriēki, krūzes,

krūziņi, „kuīpji", kūhci, kūftenieki, ķepalas, „ķesteri", ķetes,

„ķēpšas", ķivēļi, ķīseļi, ķīši, „lapsaiši", lāckājas, lāči, lenči,

likši, „licenieki", liēkniņi, „liepenieki", „liepkalni", lukāči,

luntes, „luodiņi", „māliņi", „malukalns", meīfi, mickas, mizaiņi

jeb mīzenes („mīzeņi" B.), mieži, mucenieki, „muižjāņi", muīžzem-

nieki, niēkas, palīci (ar c), peķi, pižūki,
„
pļaviņas" (ar /; „pļa-

viņi" B.), plāņi, „priedieņi" 8., „priednieki", pusleīši, putniņir

puodkalns, „puodnieki", puoriņi, ratenieki, „rēdnieki", ripalti,

rīkuti, riēpji, runci (ar c\ „runči" B.), rūtes, „ruobežnieki",

„salenieki", sārmi, „sekmes", „siliņi", siljūfģi, „silmaņi",

„sidzenieki", skrīcas, „skudras", sluki, spaliņi, ~sprungas", „strau-

tiņi", „strazdiņi", stūres, „sturmaņi", „sudrabiņi", Sūvqni, svi-

tes, „timmas", ūniķeļi („uniķi"), Upatnieki, „upeskalni", upīši

(„upīši"), „upmaļi", „uodzēni", „uošenieki", „uošulejas", „uozuo-

liņi", „uozuollejas", „vadiņas", „valciņi", vaļļas, vārpas, veģi
y

veīkenieki, vīlītes, vilki, vizbuļi, „zariņi", ziemeļi, „
žākļi",

žūbieri (jeb w
-eri").

muižas: jaūnā-mūiža (iedzīv. — jaūnmūižnieki), kūfhbri

(iedzīv. — kūfhbrenieki), kefhpji, kiērmūiža, lutriņi, „sluķi" B.>

uošenieki.

kalni: „atlašu" k., rātenes k.

pļava: „salpene".
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7

Padures pag.; iedzīv. — padurniēki
2
.

P.

aizbirži, balcefi, baludži, beltes, birznieki, brūvēji, cepļi,

ceplīši, dangas, dikšas, dreimaņi, dzeiši, els(a)rāji, gūbas, jaūn(a)-

rāji, jaūncepļi, jaūnkalni, jaūnmniža, juorģi, jaūnzemji, kalniņi,

kaņūpjū vņrpi, karmājas, kriēvū mājas, langas, lejas, lejzemji,

lilavas, liēpiņi, mēniķi (jeb meīniķi), mūiž{a)rāji, paūrji], pils-
kalni, pitkari, puoriņi, raņki, sātkalni, sil(a)rāji, silgaiķi, skūdlas-

kalni, spaiļi, spnri, strldū maita, strnņki, sndmalkalni, „sunit[is]",

sviki, ~taleji", tamsuoņi, tāši (jeb tāšas), apeskalni, ūši, ūozūol-

rags, vanagi, vār(m)eniēki, vevefsāti, vindūdļl, zīles; annas

mža, grigūleja, jaūnvirka, ķimale, krāci, maņģene, nabas, padure,

vecmūlžd, vņgas, veckuldiga.
kalni: bnņģestū kalns, beītspiīskains.
ezeri: nabas ezers.

valki: mēleņvalks, medsvalki (mežs ar upīti).
Venta ir: diž», tildsbrasUs.

cepļū pļavas, pludces (pļavas).

planicas (jeb klaniceš) pag.; iedzīv. — klanicniēki2
.

P.

akmentiņi, antiņi, apšenieki, ābelnieki, baūžas, bņrzkatni,
berzragi, birznieki, bumeīsteri, būhgarāji, bankas, „celmene",

„dāre
w

,
egleniēki, ihgas, iņņas, jaūnarāji, jaūnzemes(2), jām-

nieki, jergāļi, kalēji, kalni, kalniņi, kannenieki, kļaviņi, krumeši,

karāti, laīmiņi, lagzdiēni, laūvas, lejas, lejnieki, libiņi, liēpiņi,

liēpkalni(2), maūriņi, „megņi", meļki, mežgali, mēniki, mnīž-

niēki, muīžaraji, mūrniēki, miklūvi, pļavarāji, priēdniēki, pajāti,

purveniēki, pūces, pūķi, puoriņi, ragsņta, rijas, rīdzenieki, riēķi,

rūši, saldeniēki, salmi, sātiņi, sileniēki, šiliņi, smiltniēki, sprudģi,

strauti, strazdi, stūdki, tīdas, ūplejas, ūdzūoliņi, vecvagari, vil-

niēki; jātele, klanicas, paūlīnes mža, zaļā muiža.

ezeri: āpezers, meīlezers, vilgāles.
kalni: rumbas k., vārdūpkalni.

pļavas: dzilnas, sūras.

raņķū pag.; iedzīv. — raņķenieki 2
.

E.

w
abuolkalni", baluoži, birzgaļi, birz(e)nieki, briēži, būčas,

būdnieki, dalbji, degšņi, dievmalki, drusti, dūihpīši, dūzqni,
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duobeļi, dzirkaļi, ejuši mora. s. -tis), gailīši, garauši, gafdienas,

ģeļ-as, iguļi, Ikaiši (nom. s. -tis), inkužas, «irbes" 8., jaūnzemji,

kakulejas, kalējseta, kalenes, kalniņi, kazaišl (nom. s. -tis),

«kārkli", kllēmaņi, kraķi, kyaūļl, kulpji, kanci, kūmiņas, kvieši,

kepufi, „ķoļi", lancenleki, laūlas, leiši, lempji, licenieki, līguti,

llēpenieki, lūses, mažlkas, mālīte, melnupjl, mežmūlaiņi, mieži,

«mucenieki" 8., muīžarāji, nētuņ, niceniekl, paiķl, pavāri, pie-

nlķl, plāni, plūci, pluostnleki, «priednieki" 8., «puoēi" 8., puo-

riņi, raņķi, remesi, ritēji, rumbas, rūši, ruozas, savanas, sav(e)~

nieki, silenieki, sidzemnieki, sluki, smeltefi, smiltnlekl, strēlnieki,

streļi, škēpeļi, tirini, ūpji, vadži, valki, zvejas;

muižas: allažas, „ģeri" 8., iēyas, «kancleri" 8., niēdre,

raņķi, «savenieki" 8., vārēs m. (arī «vārnas" m. B.).

dīķi: [«buogas" d., «cilkšu" d, «kārciert"-d., «piģeņ-

dīķis"] B.

purvi: [„čušļu" p., „gāgu" p., „kladaksnis", M
krancenu"

p., ~ķesten-purvs", „mauļpurvs", „pūdes" p., „skrundenes" p.,

~stragņu" p., „stragfnien"-p., „vāņu" p., „vīkšņu" p., „zviedru"

P-] B.

kalni: [„ādģērkalns", „bārotkalns", „bunu" k., „capsu" k.,

„čābšu" k., „dzegužkalns", „dzēškalns", „dzildiņkalns", „glie-

meņu" k., „grabkalns", „kopas" k., „kristiņkalns", M
laides" k.,

„lūkaišu" k., „mencenes" k., „mise.ņu" k., „pempu" k., „pu-

ļes" k,, „pūču" k., „raugu" k., „rātskalns", „tēvu" k., „vē-

tenes" k.] B.

pļavas : [„abriņa", „augšas", „bedes pors", „bruzis", „cēr-

pijas", „cibucene", „cilktes", „dreisliekne",
M
dzeguzene", „dzē-

sene", „ēdriens", „grīnogaste", „izgūtenes", „jancene", „kal-

viņi", „kliliekne", „krāģaploks", „krimassāts", „lakšķene",

„lēpiens", „liekne", „macene", „malciertis", „mālene", ,men-

cene", „nabadze", „paulpors" (senāk: „buda" pļ.), „pelene",

„pencene", „pogdziras", „polene", „posums", „rauguleja",

„rinducene", „rīdzene", „runcene", „skutulmala", „sproģenes"

pļ., „strumpas" pļ., „suseklene", „svētputnu aste", „valtenes",

„zaķene", „Sahgadekšņa"] B.
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ganības: [„akmiens", „bērzlaukpori", „cimbure", „čābšu

kalns", „čūkslis", „krāsmute*), „lakšķene", „liekne", „pinte",

„poģe", „pūlis", „rīkle", „tuņņu aste", „vītene"] B.

meži: [„audze", „ellesdubens", „polene", „posums",

„uošene", m.] B.

rendas pag.; iedzīv. — rendenieki2
.

Gr.

abriņas, aizpllēnl, aizpurvi, aizupji, anītes, apšeniekt, avuot-

nieki, āpškalni, befkl, berzkalnl, brašas, brasliņi, brunči, buļļi,

būd(e)nieki, celmaļi (arī -maņi), ceplīši, čūbas, dreīmaņi, dunduri,

dzifas, dztrntekl, egllenl, gaiļi, gaņas, garudzas, «glapzumi" 8.,

glāzuml, graūdupes, gruodmaņl, Ifbītes, Ivandas, jaūnaraji, jaūn-

zemji, jaši, kadeti, kalniņi, kahnenieki, kapenlekl, krēslas (bunkas),

krūdaiki, kruojas, kūdrīšl, kuoļas, kestefl, ķipīši, ķīķi, laīmas,

laucinieki, laūksafgl, lāči, leiši, lejnlekl, libas, llepnieki, māl-

kalnl, meļķl, mežzīles (izr.: mezzīles), mtltūži, mucenieki, mudr-

daiki, nuoras, nudvadnieki, paipalas, pņrkuoņl, pluostnleki,

prtedtenl, prlēžukalnl, priēžumuiža, pumpuri, putniņi, pūteļkruogs,

puoriņi, reki, rijaskalnl (izr.: riskalnl), rlmzāti (jeb rimsūti),

rīteļi, siļl, slāpūžl, slūjas (jeb slujas), snikej-i, spērveles, sprunguļi,

stiņi, straūtiņi, streījas, strēļi, stūrīši, „stūri" 8., svilumi, svi-

riņi, tāleji, teterbūda, tirukšas, tlsas, tumšas („tumši" B.), upatl,

uozuoliņi, valdātt, vanagi, veckruogs, vecumi, vld(u)ss(>tas,

viksiēni, vilciņi, vilmaņl, zuorģi; rendas ciems: ābiņa nams,

banga n., jelevica n., silkalna n.;

muižas: bņrzu, grau(z)dupes, jaunmeži, mazrendas, uozuol-

muiža, rehdas, vecā (jeb padegas m.);

ezeri: dziluonis (jeb ziluonis), gulbis, „sedlin"- jeb „dam-

bes"-ez. 8., sluju, usmas;

pļavas: austere, bērziene, bultene, grīne, īvahdudufhbris,

kalvenes leja, kažuocene, „kuzdanga" 8., lāčuvalks, liēkne, pe-

tene, puosums, silene, vanadzene, zirnājs.

ganības: [„lazniedre", „rušu-valks", „vīrumpurvs"] B.

meži: [„apaļmežs", „mārakambaii", „sakarliekne"] B.

*) senāk bijis darvas ceplis.

7*
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liēl-rņndas pag.; iedzīv. — liēl-rehdnieki2. Gr.

aizupji, āpas
t

biezumi, dambji, dreimaņi, dzelzāmari,

eduoles, grāvefi (-li), jaūndziras, jaūnzemji, kakšas, kaūliņi,

kaūsi, kraķi, lahkas pusmuiža, leīšenieki, medņi, meķi, muīže-

nieki, paegli, plešas, salmgrieži (izr.: salgrieži), segliņi, skūsteri,

stelbas, strēļi, sudrabkaļi, talcenieki, tiēzumi, usmas kruogs,

veclahkas, zāģkalni;

muiža: liēl-rehda;

ezeri: aūzū, pārvalkas (arī: slujas), vārdenis;

pļavas: priēdiene, zitdzene.

reņģu (tagad: rubas) pag.; iedzīv. — reņģenieki2. E. + Pl.

aizraiži (viensk.: -dis) jeb aizaraiš(ķ)i, annaiši, aūgūči,

aūskaļi (aū PL), bajāri, bakūni (jeb bakaņi), birznieki, deguši

(viensk.: -tis), debeši (viensk.: -sis), dekšnieki jeb dekši, druvas,

gārbeni (jeb gafbqni), griguši (viensk.: -tis), grivaiši, illaiši,
jaūnserži, jūdūpes (v PL), juostnieki, kaūliņi, kārkli, krūtaiņi,

keturi, kifmas (f PL), laižnieki, laūgaļi, laūkmbas, laūkini, lingas,

lūzdi, matjūži (viensk.: -zis) jeb -ši, medņi, mežrubas, miltiķi,
namiķi, nudvadnieki, petmaņi, platkūji, plāņi, plūtņi, pūkstaiši,

pumpuri, puddnieki, riēpji, rubas, rudzubaji („rodzboji"), rupei-

kas, rudves (ud PL), saulītes, skutuļi, slubji, spaūdi, stepes,

šaūļi, tīsi (i PL), ūfidžas, vareči (jeb ~-eiči"), vālnodzes, zariņi;

reiiģū (reņģu PL) muiža (nom. reņģes).

saldus pag.; iedzīv. —
saldenieki 2

.
Gr.

alkšņi, alvĢni, apšenieki, aūndziras, avūdtiņi, ābelītes,

ābūdlkalni, baūzenieki, bebņ, bērziņi, birznieki, bites, braīskas,

„brektes" 8., brigas, briēžkalni, brūveļi, buki, būriņas, cālīši,

celmenieki, ciēmi, cūkūrbekeri, čāpātāji, čīčas
w
čunkas" 8.,

dadži („dadzi ft B.), dakšas, dambji, dekšnieki, dēnes, „diģiņas"

8., digiņas, dīcmaņi, dmvaskalni, dūdņni, dzegūzes, egles, ezer-

maļi, galenieki, gnaūzāti, grautiņi, graūmaņi, graziņas, grebūt-

nieki, gūbas, ifbenieki, ifbltes, jaūnzemji, kadiķi, kalnēji, kal-

niņi, kaļķūkalni, kaplūži, kārkliņi, kāršas, kazenieki, kepšņi, klā-

maņi, klāviņi, kleini, knņti, „korši" 8., krastiņi, krimpji, kriē-

viņi, kudrtiņi, kugurites, kūlkampji, kūmas, lagzdiņi, lapukalni,



101

laūcenieki, laūkjāņi, laūkkalni, lāmas, lāvenieki, leības, lejenieki,

lejiņas, lehkupji, liēpenieki, liepiņas, lubeniēki, „lukarņi" 8., lūki,

mālkalni, mazbites, mazlaūki, meīri, nudvadnieki, paīķl, paūrūji,

pelēki, pilēģi, „planki" 8., plauki, plītēs, pliēņi, pļavenieki,

priēžkalni, pumpuri, pufmaļi, purviņi, putras, puddi, reneskalni,

reži, rumbas, rufhbeniēki, ruņģi, rājas, rūtiņas, rudķis, ruozqni,

ruozites, saūlītes, sebūļi, silenieki, šiliņi, sifhsudni, stapāni, stāl-

maņi, strautiņi, straūtmaļi, strazdi, stūrmaņi, stūrīši, sūdmaļi,

taūriņi, teteri, timļi, tupētāji, ūpatnieki, ūķi, ū6dzqni, ūdzūdliņi,

vecvagāri („vecugāri" B.), veģi, veņģi, videnieki, vītiņi, „zaj-

muguri" 8., zahdari („zanderi" B.), ziēmeļi, zvejnieki;

muižas: saldus m., saldasūpes m

krievu kalns.

kūmu purvs.

mežs: ejušas.

ezeri: [„baltezeris", „ildzis", „luknas" ez., „plaisu" ez.] B

Sātiņu pag.; iedzīv. — sātiņnieki
2. E.

andulēni, aūcenlekl, baltrušl, beltes, būtnāri, celmenieki,

cehkuft, cūkaiņi, cūk(u)vīri, dakas, dāmeikas, „dekšnieki", dukas,

dundufl, dzeņi, „dzirenieki" 8., eglieni, grebūtniekl jeb grebuit-

nlekl, ģiēzņni, jaūnzemji, jānaiši (nom. s. -tis), Jāņazupji" 8.,

kalniņi, kannenieki, kaplūžl, krastenlekl, kūgures, kūlieni, kērkini,

„ķiviļi" 8., lagzdlņi, „lancenieki tt 8., lāci (ar c\ B.),

leībiņas (~leibas" B.), lēkuši (nom. s. -tis; „lekužas" B.), lud-

dtņt, maļjl, muīžzemnieki, muldenieki, našenieki, pakāji, piles,

pieies, pluocenieki, pudčas, rēdenlekt, rlhgalšl, ritēji, rumbenieki,

rupeikas, sāmeji, silt, skutuji, spāriņi, staļģi, stari, stūfi, sūres,

w
šļankas" 8., tāles, tērpji, tuņņi, „vāluodzes" 8., veņģl, vlfteļl,

vltkl, zlki, žagariņi',

muižas: ermīne, kivīji, paūre, pētermulža, sātlņti m., sestie,

ūbejmulža, uozuoliņl.

purvi: „čapstes a

p. 8., gāgu p.

kalni: [„bada" k., «buru" k.,
w dārzcepja" k., „igoču" k.,

wkapiņu" k., „mukas" k., „peku" k., „Seiskalns", „veliņa" k.,

„villenes" k.] B.
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meži: [«briņķu" m., «bundikas", «čāpste", «kraģi", «kū-
lenes priedes", «nažu birze", «pūnis", «sīkums", «somaja

egles"] B.

pļavas: [«abrene", «bezgale", „bērzene", «bundulene",

«bundžu" pļ., «cikstene", «dacene", «diķene", «dīķgale, „dūk-

stene", «gargrode", ~igoces" pļ., „kaktene", «korene", «kru-
mežu" pļ., «kuļčas", «ķinene", „lanciņa", „lapene", „lācene",

«pudženes", «putras likums", «sanaža", «Seikstes" pļ., «tēvi-

šķene", «tiltene", «tievaste",
w uozuolene", «vīksnene", «zem-

daga"] B.

lauki: [«aunenes" 1., «daubeskalna" 1., «leišu" 1., «plē-

sums", «počas", «podenes" I.] B.

ganības: [«dambišķi", «grebuites", «kaldacis", «klāgatu

pļava", «pavārte", „uru-kapganības", «vindu-ganības"] B.

skruhdas pag.; iedzīv. — skrundenieki2. Gr.

aīrītes, aiznpji, alkšņi, «alkšņragi" 8., ahtuļi, apšenieki,

augstupji, auzukalni, avudtiņi, ābars, ābuolkalni, baūžas, bāki,

bāliņi, bendēji, beņi, berģi, bezzuobji, billes, birz(e)nieki, bračas

(«brači" B.), brandavas, braņki, brūvēji, bušanti, bundžas,

«buntes" 8., būhtiņi, būdnieki, bāriņi, celmenieki, cepurnieki,

«dalbes" 8., dambenieki, danči, dārdedži, deksnenieki, dutqni,

dvari, dzelzgaļi, dzenlši, dzērves, dzirenieki,;, eglieni, engurnieki,

ezergaļi, evaļas, gaiķi, «gailīši" 8., gandziras («gandzeri" B.),

garūji, gāz(e)nieki, glumji, gudbdziņas, «grāveri" 8., gruntnieki,

gūraiši, ģigas, igaļi, ikaiši, illltes, jaūnpilnieki, jaūnzemji, jņkau-

piņi («jēkopiņi" B.), junkariņi, kalnaiši, kalniņi, kahkāļi, kanne-

nieki, «kasparleiši" 8., katlavalki, kaūliņi, kaūļi, kaūpiņi, kārdzes,

kārkli («kārkļi" B.), kliņķi, klūdziņas, «klūgas" 8., knuopji,

krastenieki, «krimpas" 8., kripas, krūzgaļi, krūzkatni, kukaiņi,

kumbri, «kunči" 8., kurmji, kušaiņi, kūrisas{„kūrlši v

8., nom.

s. «-tis"), «kūmiņi" 8., kūpiņi, kudjenieki, kuormaņi («ķor-

maņi" B.),ķetlēri, ķņvalas („-ļi" B.), ķirmji, lapsaiši, lapuķi, taūce-

nieki, laūķi, lāči, leiši, lejnieki, lejzemnieki, lempes, lēpenieki, lē-

pītes, «likši" 8., «līguti" 8., līņi, lūddiņi, macīši, maliņas, maz-

zābaki, māļi, mārģiērdģni («marģeteni" B.), mesteri, mežagaļi,
mežlāči, mickas, mildavas, našķi, paišas, pastari, pāvūliņi,
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penišķi, pempas, pidraīši, pinkas, pīsenieki, plegznas, plikais

lauks, plieni, pluocleīši, puoriņi, rijenieki, riēkstkalni, rugāji,

runči, rumbas, rūnaīši, ruši, ruozenieki, salmi, saūleskalni, sārmu-

kalni, sikati („sikuti" B.), silakalni, siļi, sipuoli, skapsti, skri-

baiši, skudres, slakteri, smiltenieki, spalas, spaliņas, spriņģi,

spundiņi, stabiņas, stālmaņi, stepiņi, sterki, strautiņi, strazdi,

Strazdiņi, strēlnieki, strumpji, stuki („stukas" B.), svimpji, „šķē-

peļi" 8., taukāji, teņņumi, teteri, tilgāļi, ulltes, übji, udmiki,

uoši, valti, vanagi, vecvagāņ, veči, vehtenieki, vērpj i, vēži, vilki,

viškernieki, vigahti, zādziņi, zemītes, zīles, zifnenieki, ziemeļi,

zutqni, žīdleiši, žutciņi („žurki" B.);

muižas: „graveļi" 8., „pikuļi" 8., „ropji" B, skranda,

„

vēršu" muiža 8., „višķeri" (senāk : „biržumuiža") 8., „zirņu"

m. B.

ezeri: [„ķipīša" ez., „veiķenieka" ez., „žubas" ez.] B.

dīķi: [„dēļu" d., „dziru" d., „grotuzis", „suņezers"] B.

kalni: [„brokasts", „diensvidus" k., „krebuma" k., «krie-
vu" k., „kuiļa" k., „lažu" k., „lāmes" k., „libertu" jeb „ri-
benu" k., „mēra" k., „misiņu" k., „nabagu" k., „pipura" k.,

„rituļu" k., „rumzu" k., „sārmu" k., «skrituļu" k., „taukaja" k.,

„tauriņu" k.] B.

purvi: [„bēts", ~drabeņu" p., „azēreņu" jeb „dzērvju"

p.] 8., gāgu p., [„klieņu" p., „krūzu" p., „kuņas" p., „maras"

p., w
melbikse", „plocenes" p., „ploča" p., „sklandiena" p.,

„stulba ace" (loc.: „st. acī"), „vāņa" p., „zalktenes" p.] B.

pļavas: [
w
anišķene", „aplocene", „bebrrūcis", „bebrūte",

„berziene", „bišu-valks", „brebuita", „bullene", «cepurnieks",

w cūku-jūļa", „čoms", ~čūžu-sāte", „davitene", „dāršļupe", „dum-

pite", „dzeifs", „dzēres valks", ~eldere", „elles līkums", „gaiķ-

sāte", „gaiļa liekna", „glāvene", „gubāne", „intleitis", „jerdanas

leja", „jērene", „jostene", „kaulubraslis", „kazene", „krimsāta",

„kurcene", „kūlene", „kvancene", „kvarcene", „ķērstas-valks",

„ķīkala", „ķūzene", „laidarene", „lancize", Jasene", „lāmiņš",

„lindene", „mālu kalnis", „melzere", „mēlene", „mēru-dīķis",

„mildavene" jeb „tiltene", „neivarde", „neziņa", „palanga",

„pautene", „pavalene" („pāvelene"), „pindzere", „piņķene",
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„pleta", „ponaks", „pūtelis", „radzene", „rāpji", „rinduka priek-

ša", „sāmurene", „siseņu-kāja", „siernaklis", „skudrene", „smel-

terene", „smeituve", „speķu-valks", „straigzne", „strumsila",

w
suvenu-aste", „sūnākslis", „svilpene", „Schahds",

„šņapsene", „štates-priediens", tabacene", „taukkāja", „vārnas

posums",
„
veidus", „vertiža", „vērzene", „vilpene", „vindene",

„vormsāte", „zemdedzene", „zirdzene"] B.

ganības: [„kumpucis", „lūžņa", „vanguleja"] B.

lauki: [„aknupe", „bucene", „kalnadars", „pletus lauks"] B.

meži: [„kuķeroze", „melbiksu" m., „zagļu kalva"] B.

gravas: [„daube". „dida", „lela", „vakanna", „velējuma

grava", „vezene", „žāda"] B.

Snēpeles pag.; iedzīv. — snēpelniēki2
.

P.

„adzel", allaži, apludki, arnikas, dzert, baraūcas (pusmža),

bankas, cēbeņ, čašas, dubulti, dadziņi, duobeļas, gaiļi, ihgas,

iēsalnlēki, jaūnaraji, jaūnzemji, kluntji], „kundas", kušķi, kvaņķi,

ķesteri, ķikuri, laūceniēki, lējēji, ļuļas, mežihdriki, mežļūļas,

„plāce", puziki, salijas, sāmvēši, skujas, spristiki, škēpeļi, trapas,

vaibeniēki, vēverkalni, vidukļi, vīgriezi, zveji; snēpele.

kaltikezers, kepšezers; acpuors, slakterpuors, rāvalks, pik-

valks. -

meņkalns, sudrabkaļus, pipuru kalns; luonas (pļavas).

Turlavas pag.; iedzīv. — tuflavnieki2
.

E.

„andulas" (jeb „-i"), āvarsti („āversti" B.), balgūļi, baļļas,

bāliņi, bērši, birspaļi, birzenieki, biēzaiši, buļļi, „bundžas",

ciēmgaļi, čampas, čaņas, dadziņi, damb(e)nieki, dedzi (»„deģi"?),

dragūnu ciems, „dubeni", ģvarti, gaiļi, ģeriki (jeb „-as"),

jaundrūji, jēkas, jurģi, jūokas, kaīļi, kalnēji, kaūlaiņi, „kazleni",

„korna", krānenieki, „krcši", krukiņi, kupši (jeb ~-as"), keīči,

ķiki, kīkāļi, kūdniņu ciems, lancenieki, laūksargi, lāči, Iņpas,
lībeiši (jeb ~-ieši"), maūļi, „meļķi", mežgali (ar /), mikas, muiž-

ciems, n§lupi („nēlepi" B.), niekaiņi, padulški, pipji, „pliķu

ciems", „pluocas", pukuleja, pungas, reķi, rēd\e)nieki, rungas

(jeb „-gi"), rūši, sāmeiši, sik(a)leiši, skābji, skmbji,
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stepji, sudmalūji („-eji" B.), šepūti, „šmediņi", šudņi, teņņi,

tepši, tilkas, tilk(ū)sāti, „tontegode", „treīdala" (te saiet 3 muižu

robežas), „tuģes", ušņas (jeb „-i"), uorzaki, valūti, „vangravas",

vāģi, vārnas, vicvagari, „vidussēta", „viesalgu ciems", ziemeli,

zudņi, žampji;

muižas: kundi, libiņu m., lipaiķi, platgale, turlava, „van-

gas" m., vilgāle.

meži: „diebelsāta" 8., „grīva", „krupīcas", „novadleja"

8., „rīzilt" B.

ganības: „mailes krūmi" 8., M paraīste", „piploči" 8.,

„stūpicpuors".

dīķis: „dzēsiens",

purvi: [„krumukalna" p., „salnas dīķis", „svārku" p.,

„teļu-kalna" p., ~tīrulis"] B.

kalni: [„danču" k., „pieguļkalns"] B.

lauki: [„bērtuļkalns a

,
„brūžu-sāta", „kriņģelkalns a

, „pre-

cenieku-sātaft ] B.

pļavas: [„dobeldīķis tt

, „dzēknice", „kāršava
a

, „melsute",

„nažuleja", „niedre",
w plātenes", „stamste",

w
vangravas", „vilk-

avota", „vilkule"] B.

vārmas pag.; iedzīv. — vārmenieki2
.

P.

aknukalnl, aūndzifas, aūsukalāji, „āzupji" 8., āzpuori, ba-

luoži, bēti, „birznieki" 8., bišavas (bišaūji), brūvefi, buiki, bunas,

buņģiefi, buskas, celmi, cielavas, ciēsnlekl, davdedžl, drelmaņi,
dabas („dubji" B.), dziedri, egleņ („edleri a), ņrpaļi, ņrpalīši,

grīvniekl, ihgas, ihti (ihtes), iēsalnlēki, jaūnzemji, kalnāji, kliņ-

ģeri, krastenlekl, krāģi, krudgsēta, kuņģi, kurši, kūlas, ķlfmas,

laūcenieki, laūclņas, laū{k)gall, laūlas
%

lāci (ar c), lēpes, lipaiki,

liēkniņl, mālīšl, māļi, mest(e)ri, mucenieki, niktenleki, palices,

pankudpi, pavasari, prlēdleņl, priēdnleki, puoriņi, puormaļi,

rumpji, r&št, saldenieki, silagaiki, „silaraji" 8., spqres, spraugas,

stebulnlekl, stifhbras (stembri), strīķi, sulas, sustrupjl, šildefl,

tempeļl, tepas, ūviņas, vārnas, vecvagari, velliņi, veļkefi, zābaki,

zeļģl, žūpenleki;

muižas: dūrās, kauki (šarlatas), laūkmuīža, mundikas, nikta,

pūdsta, Šķēde, vārma.
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kalni: [„ponpil", „slazdenes" k., „stankas" k., „taču" k.,

taures" k.] B.

purvs: „lībiķu" p. B.

pļavas: [„bezmerene", „bērznieku sāta", „buku-valks",

„bunču-druva", M bundžu-sāta", „čomas", „dārboksle" (jeb

„-sne"), ~drālīdums", „dziras", „garsenes", „kazene", „kānene",

„klagatas", „klijlieknis", „ķēves egliens"] 8., liēknes, [„ mēļas",

„nabadze", „okste", „padambe", „peķene", „pindzira", „plau-

tene", „plācene", „podenes aste", „posums", „pumpu lieknis",

~radzene", „rupjumene", „skutulene", „talkas lauks", „uozuo

lenc",
„
zaķene"] B.

zvārdes pag.; iedzīv. — zvārdeniekP. E.

aizkaļņi (~-kalni" B.), aizliekņi, „alekši", ahdūlaiši, aņītes,

afnikaiši, „avuotiņi, „āķi" 8., balnoži, batikas, bertūlaiši, bērz-

kausi („bērzkavi" B.), biskaļi, bralskas, brammaņi, bulduri,

celmi, čurlkas, degš(e)nieki, dīķenieki, drigūļi, dumpji, dūzqni,

eglaiši, ezermaļi, garākas, grābūni, grāvēji, grebļi, greiņi, grī-

vēji, gubeņi, ģeriņi, ģerkaļi („ģērgaļi" B.), iņkuduobes, iņņi,

iesalnieki, iēzenieki, jaūnkaūki, jaūnserži (nom. s. -dis', „jaun-

sē(r)ži" B.), jaūnzemji, jūrģi,jurīši,kaleiņi(\eb „kaJeņi" B.), kalnēji,

kannenieki, „kaugari", ķauķi, kāļi, kārklauki, klagūti, klāviņi,

„klences", kliēsmites, „krabes" 8., kreimi, krumeši, „kruodzem-
nieki" B, „kulti", kuhcenieki, kundziņi, kuokumuiža, kenuži, ķīši,

ķīvenieki, lagūķi, lagzduoņas, lapsas, laugaļi, lauknamiķi, lavieši,

lāmas, lāzdruvas, lējēji, „\\bzņ\ v

,
lībieši (\eb -aiši), ludrenči, mastiņi,

matužģni, mazuši (nom. s. -tis), mālukalni, medņi, mucenieki, mūr-

nieki, namiķi, nikūzaiši, „paltiņi" 8., pāni, pelēki, pēki,pepas,pidžas,

„pikuļi" 8., pīsenieki, plaisas, pļavenieki, paijas, pumpuri, pār-

mālēs, purviņi, puteņi, putradaūķi, puļas, „razdruvas" („rāzda-

vas", „rāsdruves" B.), „rīteļi" 8., rumbas, „saulesmuiža" 8.,

sāti, sēdus (viensk.), selaiši (nom. s. -tis; „sēleiši" B.), sīļi,

„skapsti" 8., „slavieši", smites, „spilve" 8., sprīži (nom. s. -dis),

stēdiņi, „stūri" 8., svņtaiņi, teveļi, tifhbri, timqni, tīreļi, tūtes,

upenieki, valti, vārči, veckalēji, vimbas, zaļie („zaļeji" B.), ze-

ķes, „ziemeļi", ruši, zvejnieki, „zvirgzdiņi" B.;
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muižas: klehči, kefkliņi (iedzīv. — kefkliņnieki), striķi

(iedzīv. — striķenieki), zvārde.

dīķi: [„bada" d., „kuķa" d., „puteļa" d., „strazdu" d.,

„
tiltiņa" d., „vagares" d.] B.

kalni: [„blīdienes" jeb „blīgznas" k., „bumbas" k., „ka-

peļu" k., „klabiķa" k., „mangaļu" k., „raģa" k., „strīpai-
nais" k.] B.

lauki: [„dankalis", „kulubutkas" I.] B.

pļavas: [„buļļa-lieknis", „dekšņa", ~dzejas-strauts", wlan-

kas" pļ., „lapene", „pamata-pļava", „poču-kalns", ~popji",

„sliecene", „sniķera-aste", „spilva", „stirnene", „uozuolene",

w
zaķene"] B.

meži: [„eldera" m., „krusta-birze", „skārnis", „veckunga-

krēsli"] B.

ezeri: [„braisku" ez., „svētaiņu" ez.] B.

purvi: [„akas" p., „baltizeris", «tīrelis", „zemdaga"] B.

talsu apriņķis.

aizupes oag.; iedzīv. — aizupnieki2
- Gr.

aizupnieki: atiņi, ārņi, bērtuļi, „biķi" B. (nav vairs),

biedrības, briņķi, gaiļi, jaukumi, jaūnzemji, kalniņi, kibji, ķifpji,

ķīlekši, leļi, līpsti, „ļuoļas" 8., mežkaūļi, miērkalni, mūrnieki,

nudvadnieki, „punki" 8., pūķi, rņdzqni, rumpūti, sētas, sili, slūki,

stūkāti, trempes, trenci 8., udadži (ar ū- B.), vahgi, venteri,

vilki, zari, zņvari, zīles, ziēmeļi; aizupes muiža, lauku muiža,

trencu m. B.

variēbnieki: cimmermaņi, garuozas, guodiņi, kalnjūņi, knap-

šas, krumeši, kundrūti, kilpji, maitiki, muīžarūji, paviļas, pluoči,

priēdes, puhti, pupiki („pupuķi" B.), skruddeli, skujas, spīki,

straūtiki, stūrīši, sudrabnieki, važenieki, vepri, zaķi; variēbas

muiža; dimžavas dīķis, „puortenu" dīķis; ģēveles kalns, tītara

kalns, ragann purvs.

dzirnieki: brūveļi, cifpnieki, „ciekuri" 8., dzirnieki, eglītes,

ezernieki, intas, kārumi 8., kražas, lāsītes, lejsņtas, mucenieki,
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pamparas, pulkas, ratnieki, reņči, „repji" 8., ruobežnieki, „sku-

drītes" 8., straūtnieki, tuči;

[pļavas: krumene, dzelzene, straidze, apsene, vērsene, cir-

pene, klagūrte, kūrtuvene, tirpumi, briežu liekna, tēce, ķlvenes;
lauks: „pladaras";
kalni: sklandu k.,

w
kurša" k., „punes

w

k.] B.

artavas pag.; iedzīv.; — ārlavnieki2. Gr.

ārlavnieki: apari, ārnieki, baņģi, biksiņi, branti, brenči,

bunkas, čukas, dambiņi, dangas, diždruvas, dižģērnieki, dižleji,

dozas, dreīmaņmuiža, druviņi, ezeriņi, ezerkalni, ērģeļnieki, kalni,

kalniņi, kautiņi, kaņķeni, krūmiņi, kūliņi, lagzdiņi, lapsepšķi,

laūgaliņi, māli, mazģērnieki, meži, mucnieki, panki, plintiņi,

plūdūmi, „poseli", „reseni a

, šiliņi, šīpuoli, staļļvīri, Strazdiņi

(izr.: -nieki), stūriņi, vitūdliņi, zūri; ārlavas muiža, sila m.;

cuhcenieki: kalni, laūkmūiža, limbiži, lūši, zaķi;cuhces m.;

Ivenieki: dārznieki, ņrmaņi, „gacgali", gruodnieki, kalnka-

lēji, „kaļnieki", krastiņi, ķūzas, lagzdiņi, „leibi ft

,
maūši, miēr-

kalni, napriķi, nikuži, praūliņi, rēdliki, tiltiņi, „tsbeji", uozuo-

liņi, uozūolmuiža, vanagi, īves muiža.

limbužnieki: apši, jdpas, liēpmniža, limbužū

muiža.

lūbenieki: baūļi, briēži, cīcas, dambiņi, dižmeži, dzirlejas,

egji, iēsalnieki, jaūnzemji, kalnradži, kdļlas, kutnieki, ķelles,

laūkdiļķi, meždiļķi, mušiņi, nuograūži, reīņi, sturpali (strupali),

vecvagari, vēži, zalkalni; lubes muiža, lubes-uošū muiža.

saslaūknieki; āpši, brinči, kalniņi, laūgali, lūdšķi, maz-

brenči, pundigi, vanagi, ziēmeli; pdjas pusm., saslaukas m.

sasmacnieki: afnbraki, ahskaīpas, auģi, bāliņi, banderi,

bņrtūli, birziņi, ludni, „bdrģi", drelmaņi, eg\i, iēsalnieki, jaūn-

ciems, kalēji, kalviņi, kautiņi, kārlkaipas, kārlumūiža, klāviņi,

lūtes, maīli, mežamuiža, mežleīši, paīsali, pāvali, pēterīši, puoli,

pūpiņi, riēpaldi, rūdpiki, skujas, spankas, stāvuži, sundzeri, vņc-

punkuri (vecjunkuri); ambraku pusm., puobūžu m., sasmakas m.

popervālenieki: anuži, damali, gludaūši, ģeliņi, jaūnmuiži,

laūkmūiža, poisaki, „rozas", smilktiņi, tetēriņi, ventnieki, vil-

ciņi; popervāles m.
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pudpradznieki: ābeļnieki, dižmūrnieki, laūgaļi, mazmūr-

nieki, pluoči, „pluodziņi" 8., reizas; pudpragas m.

pūņenieki: bēčas, būmeīstari, galiņi, kalēji, kalniņi, kūļļas,

„
ķepas", ķifķi, lankas, lejas, mazahdrēji, medņi, pritagi (no

„friedhof"), rubeņi, tītari, vēveri, zemiņi; puņu m.

tiņģernieki: bifziņi, cepliņi, cielavas, dižāli (dižgāli), „droki",

dzirnieki, īvenieki, jufmači, kalēji, kalniņi, labdzeri, laki, lūši,

māli, maūši, meži, paegļi, prauliņi 8., raūdiņi, slūdkas, uoškalni,

uozūolkalni, vāci; kalna pusm., sārkastes m., tiņģeres m.

ciemi: dūmū, ūošū;

ezeri: kunduma, sasmakas;

kalni: dupūrū (agrāk pilskalns), kūrtavū, tūdkta

cerēs pag.; iedzīv. — cērenieki2
.

E.

anziņi, āzēs, beīkas, biēļas, cer(e)nieki, dreģi, druviņi (nav

vairs B.), galciemi, ģīzes, jaūnzemji, kaīrnieki, kalēji, kaln(en)ieki,

„kujat", kuņas, kenģi, laūģaļi (laū(k)galas), leīši, liēlkruog(ū)s,

liēllābji, mazlābji, mūrktri, „nikuļi" B. (nav vairs), pelcikas,

raibie, rēzes, rūskas, samani, sīpuoļi, splskūopji (arī: bīskuopi

B.), spraigas, sūfhbūrkiri (s(t)ūmbra-ktri), tīdes (jeb -as), upaiņi,

vārnas, vecjūņi, vecvagaņ, vēveri, vitenberga, zaķi 8., „zorģi";

sumbūrgals (viens pag. gals) B.

muižas: balklāvi, cēre, ūdks(e)le.

[ezeri: „sūnekslis", cūku ez., vecezars; purvi: bezdibenis,

sūņn p.; pļavas: dzelve, abriņa, lapaine, cērene, „gropa", ģqr-

būmi, leitene, dzirleja, ~saman-pļ."; meži: liekna, drīksna;

„celpu" kalnsļ B.

Dzirciema pag.; iedzīv. — dzirciemnieki2
.

E.

1) baznīcas ciems: bisnieki, dāmnieki.

2) gulbjū ciems: baūzani, bedrītes, būdiņi, difmas, drēi-

maņi, inniņi, klankšas, kušķi, pņrkūoņi (senāk: „tomaki" B.),

pūļki, sānkanli, veģraūgi, ziņķi.

3) korģeles ciems: branči (senāk: vētnieki B.), čuhčas,

dangas, jaūnzemji, pnģi, striķi, vecvagari (senāk:
„ķersti" B).
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4) žagara ciems: āpšpauti (~āžpauti"), innuži, jāniši,

krastiņi, krumeši, makstnieki, pehči, spari, vifmuļi, zahti.

muiža: dzirciema m.

[melnezars; viksas kalns, purna k., nuka k., raušu k.,vir-

muļa k., smiltenes k., „kūla" k.; svilumu lauks, bandu 1., bal-

tīša 1., „stiebura" 1., rīnītes 1., kazas tirpums; pļavas: turņu

gals, viksas ezars, grūžņu lāma, apsulas, kiknīte,
„ muktajās*

gals, abrīte, bikšu lāma, tiltene, gurnu starpa, pupu lāma, „ve-

liņi", zeltnīce, dzelksne, raiblte, kārnīte, dzērvene, degums,

maiksnīte, rētiņu pļ., „zemdega", rīnīte, vilku klaipis, āpstara,

lānlte, rekstiņa kakts; ganības: antiņi] B.

Engures pag.; iedzīv. — engurnieki
2. E.

Anči, andreči, ābragi, āķi, banči, brožas, budi, buki, burh-

buri, bunkšas 8., buddnieki, celmi, cīruļi, čiekuri, čukņi, dreī-

maņi, drivas, goci, grabas, grezi, guņas, guoļnieki, ģibuļi, ģīgi,

ģieti, innuži, jaūnzemji, jāsiņi, ječi, judsti, kalsi, kausi, klāņi,

kļāvi, kliņģeri, kraukļi, kripši, kristi, krustkalns, kuhči, ķiļļi, ķi-

pati, ķīši, lepsti, līkažuoki, luģi, luddes, ludģi, mucnieki, paīgļi,

pavari, pikātāji, pinni, pipji, plunči 8., polukši, poņi, purni, pūci,

ramsti, rideļi, rīsklāvi, rasi, ruomaņi, sadumi, skoras, speņki,

sunīši, suslas, taiki, tintas, tirveni, turras, tuomaļi, undženi,

vāki, vecvagari, veģkruogs, vēdes, viglaiņi, vilki, zakatmata,

zāģeri; plieņ-ciems, kester-c, „pipkakt"-c, ābrag-c.

muiža: engure.

$ngures '}eb enguru ezfrs (ar salām : „apaļ-rava", „liel-rava");

[purvi: grebes, „tipe"; kalni: īmiņ-k.', lauki: „jaukul-dārzs", „lagast-

lauks", beites dārzi, suokņu dārzs, suor-dārzs; pļavas: ģqrbums,
„lūcis", „dārītis w

, rīdzeņi, „rāveji, „perulis", „laidārzi", tum-

rags, „lieknu ulas", «pliķis", paltiņi, „alksneji", puosumi, „sud-

muti", „vizumi", „mud(l)upe"; ganības: rankas, dižrags; meži:

„ķauši", „letiķi", nītrags] B.

jaunpagasta (tagad: virbu) pag.; iedzīv. — jaunpagastnieki
2. Gr.

jaunpagastnieki: akmeņi, alkšņi, „aūļi", balini, baltiņi,

„beītas", betas, bīliņi, blešķi, buļļi, celmiņi, ciēmkaūliņi, čāpuļi,

damšļi B. (nav vairs), „degšņas" ciems, diedziņi, drelmaņi,
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dumpji, dūņas, dzelzāmars, egliņi, griķi, ģiči, jaūnzemji, jūr-

jevas, kalēji, kalniņi, kalviki („kalviņi" B.), „kāpas", kārudņi,

klumpji, „kretuli", krūziņi, kājas, kelkūri, ķeifi, ķimri, laūgafi,

lērumi, lidas, lipķi, livņi, līveni, lielmaņi, lubņi, lušķi, mākšas,

„mežitas" 8., mežkaūliņi, mncnieki, nezeļi, peldūļi, pikahči,

„plevnas", priēdiņi, pūriņi, purskujas, pūņas, puoģi,
„
ratnieki",

„rebes", rugāji, šiliņi, „skadiņi", skrundas, skujas, straūtiņi,

„strazdiņi", stūriņi, „sviķi", „šauļi", škaūderi, tudmiņi, ūsas,

vaīciņi,
„
vecumi", vidiņi, „zemdegas", zīles; jaunpagasta muiža,

sknābe, Iņdas m.

lielvifbnieki: alkšņi 8., bifžnieki, čegas, dārznieki, ezer-

gaļi, kalniņi, Jīveni" 8., „mazlaiņi" 8., mežgaļi, „mežitas",

pakalnes, „poģi" 8., ratnieki 8., reži, sili, „siskas" 8., vecsud-

maļi (senāk: dieviņi B.), vecvagari, vehtnieki, zābaki, „zem-

degas" B.; lielvifbi.

mazvifbnieki; annžas, biļļas, blankas, čegas 8., eīmaņi,

laiņi 8., palckalēji, platači B. (nav vairs), priēžkruogs, struņķi,
vecumi B.; mazvifbi.

rinkūlnieki : antiņi, antnieki, ābeles, ihgas, kalni, kliņģi,

ķaūļi, laiņi, lipsti, straūti, zīdikas, žūbūri) rinkūles muiža.

veģinieki: alkšņi, ādiņi, laši, medņi, rudlavas, snikeņ, trud-

piņi, uošnieki; veģu muiža.

stefhpelmuižnieki: jaūnzemji, rakumi; stempelmuiža.

izpostītās mājas: lejasarūji.

ezers: ūsū;

kalni: rafokalns, [„lētnic-k.", „kalic-k.", „amboļ-k.", kram-k.]
8., grankūša k.; purvi: „gaveņu" p., [jūmtleja, „kaupurvs" jeb
„dzērpurvs", „sūnekle", „stumpurs", dakstiņš, rūvene, niedraste,
linmūrcis, īpezers, fmuž-p.;

lauki: šļapata, krieviete, „pītejs";

pļavas: bandas pļ., „ceisars", rūvstrants, linči, naške,

rinksūla, plaušvalks, abriņa, „talaciņš", maisiņš, stīpene, jurene;

ganības: šaurums, rakums, degšņa;

meži: „somiš-priedes", liekna, kūpas, „īzars"] B.
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kabeles jeb kabiles pag.
2 Pl.

kabelnieki: apšenieki, asni(ņi), ažas, ā(d)ģēri, āpazniēki

(„āpuznieki
w ), baltmuši, bāliņi, beltes, bērstiņi, birznieki, bīčas,

buki jeb buciņi, čuiļi, dangas, dēliņi, dīķi, drāki, dudeni, dze-

guzes, dzelzeri („dzelzarāji"), eglenieki, 'ezergaļi, eģenieki, gaī-

žumi, galiņi jeb galsētas, gataviņi, gludes, gnīdas, grauzdupji

(sastāvs: krastiņi, vidukli, ģiēdāti), ģerenieki, irbenieki, iskāņi,

jaugudci, jaū(j)eniēki, jaū(n)dzifas, jau{n)zemji, kal(e)zniēki, kal-

nasi jeb kalnahsi, kalngaļi, kalvas, klaūvas, klibji, kraģes, krāni,

krēslas, krudki, kvinti, kinguti, kišķi, lanciņas, lapsas, leīši,

lejas, lejnieki, liē(l)maņi, meīri, meki, miļģumi, muceniēki, naglas,

nikas, petiņi, pēdzeniēki, placi, priēdiēni, pumpuri, pusgaldiņi,

puoļas, pudlīši, rņmņsi, remņzniēki, reži jeb upesmuīža, rufhbeniēki,

rupi, ruoņi, sāņenieki, silakrudgs, silmaņi, sipji, spīķi, stūrīši, tār-

pi{ņi), tīdeļas, treiknes, trumi, tuondzifas („tuomdz-"), ultes, ujas,

vādiņas, vetriperi, višļi, vizbuļi, virikas;

pagasta daļas: bada gals jeb kriēvu gals, klajums, kruoku

gals, līkais ciēms, mežagals, višļu gals.
muižas: aunijeb kalna muiža, dižāmuīža [= kabele(smuīža)],

gala muiža, jaunsāti, vecā muiža, višļu muiža.

ezers: desa;

klana-purvs ;

[pļavas: dūrene, dadzene, dundurene, alksnene, ģĢrbumi,

ktumpene, ciestene, lanciņas, lamiņu sāts, liekni, „noturs", nuo-

vadene, muilene, tirpums, sudrabene, putras puosums, cūcene,

cerene, celmene, vecumi, tiltene, „traicene", ~ūdraji"; meži:

dzira, grikdjs] B.

zutenieki: akmeņi, auceniēki, ārņi, biērahdži, jāniši, jukas,

kaleznieki, kalniņi, kānes, kahniēki, kaspari, kriēviņi, kuoguļi,

liēkniņi, nīkuļi, rugāji, smuģi, stūri, sudsāti, tīdas, trešeniēki,

utaļas, velliņi, zupji.
muižas: zutņnu m., kāņu m., vidzeru m.

kahdavas pag.; iedzīv. — kahdavniekP. E.

abavnieki, aizstrauti, aizubeji („aizupeji" B.), ahdžvagares t

ahsiņi, anuži, auļeni, ābuoļi, āpšnieki, baūjas*), beītiņi, bekeņ,

*) Tur dzīvojuši muižas
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benčas, bņrzkalni, bņrzremesi, birznieki, bmveļi (jeb ~-eri"),
bahdzenieki, bužiņi, ceĻ-arūjs, celmiņi, celpji, celp-krātiņi, ceļva-

gari, cņrpi, cikunte, cuhtes, čāpuļi, čēžas, čiekuri, čimas, dambji,
daūgas, daūģi, „dedži" 8., dimžas 8., druķi, dumpji, dupšas,
dzegūži, dzelzkalni, eglītes, ņlki, ezerkalni 8., franč-krātiņi, fric-

kalni, galciems, galviņas, gafsuļi (jeb ~-sulas"), garces, grāv-

krātiņi, „griepciems", „griepkalniņi", gravas, ilbati, ihtes, jaān-

dupšas, jaānsegļi, jaunuoļas, jau(n)zemji, kalēji, kalnūpis, kal-

niņi, kannenieki, kauli B. (nav vairs), kažuociņi, kāļi, kārkliņi,

kūrklu-kalēji, kārumi, kļāvi, kliblapsas, kraukli 8., krātiņi, kreģi,

kreili 8., krimpas, krūmiņi, kundziņi, kupleji, kurzemnieki, kū-

guri, kūpqtāji 8., kikulas, kinzen-āpji, ķī(v)plavi (jeb „-as"),

ķīši, ķīvspalvji, labrenči, lāsti, lau(k)galas,
,;
laukmaņi", lejas-

ūpis, lēpeni, limbuzi, līgvagari, meīniķi, meķis, mežķauli 8.,

mezmačas, mezsardziņi, mielikas, mulziki („mulcikas"), mustene,

namaudi, nāgas, nuki, pakalni, „papciems", pākstas, pekas,

pēlas, pilsarāji, pipši, pitriki, princkalni, „priedules", priežkalni,

pūriņi, putnenciems, pudčenieki, ragi, ratnieki, reīnas, remesi,

rempuli, rēdnieki, rēzes, riebiki (jeb ~-ģi"), rugaikalns, rumpji,

rudbati, sanderkrātiņi, saukuli B. (nav vairs), segli, seldeņ, ši-

liņi, silnieki, siekaiņi, skrapstes, skruskapji, smildziņi, smilktiņi,

smilškalns, smirnieki*), sprudģi, stiērbiģi, strauti, strautiņi, straut-

nieki, stungas, stūrīši, stuopiņi, svāni, svili, šķērs(t)kalēji, šķērs(t)-

nieki, škutes, „tapilas" ciems, tapilnieki, teņķi, teņņi, tīdas,

tīļas, tuļlas, uīdas, upaiņi, upesjāņi, u?li, uodiņi, uošnieki, uoš-

kalni, uozuoliņi, vecsētas, vecuolas, vecvagari, „verveļi" B. (nav

vairs), vēdzeles, vildiņi, vimbuži, vituolas, zaļxiji, zīles, zuoķi,

zvejnieki, žagariņi;

muižas: ādzire « ai(z)dzire), daīguone, līga, putnene, ru-

mene, kandava. *

pļavas: divjēze (pie divu upju satekas, uz 2 pagastu ro-

bežas), [„ilbatiņas", krāce, vācietene, kāsītis, uošģģrbumi, „vikseja",

kliģene, bundul-lincis,
M
cineja", tirpums, lipstes pļ., „ādzirkņa",

elku ģqrbums, bri(k)šķene, „kaple", vanadze, dzirleja, kurmene,

uzkume, dzimtene, „vāganes", limbas, „zemdega", „luzene",

*) Tuvumā augot B
smirdas" (— vāveriņi).

8
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alksnene, „vigas", „dubu" tinči, priežu lincis, „plienejas",

„biedrejas", dzērvene, duicene, čurcene;

„pureja" (ganības);

lauki: „lekužu" 1., krustlūma, braslu lauks,
M
plieneju" 1

„stempars" ;

„raibežu" purvs;

kalni: skurbstu k., greiļu k., bikstes k., „pudiņu" k.,

augstais skrūnis, kalstu k., milzu k., rindas k.;

„kretuļu" mežs;

ezeri: malcietis, kladācis, bulduru ez.] B.

lībagas jeb Übagu pag.; iedzīv. — lībadznieki2
.

E.

aizpuri, aklais ciems, audumi, apsiņi, apslejas, baluoži,

bedreskalēji, beltas, bērziņi, bņtas, bikenieki, birzlejas, birznieki,

biržas, biēļas, biēzais, bradās, breņģi, brīvnieki, bruņas, celmiņi,

celpji, cīruli, dafhšli, dārznieki, dravnieki, egli, ezergali, gailīši,

ilbatas, jaānciemi, jaānkauli, jauviņi, jāņkalni, kalniņi, kalnka-

lēji, kalviņi, kapkalēji, kūrkleji, krastiņi, kruziņi, kuģenieki, kuf-

sakas, keīkas, ladzas, lagzdakalni, laipmeži, lakstkalni, laūgali,

laūkmuižas, linčkalni, lineji, liēpiņi, liēpkalni, luik-remeši, lubikas,

mazlejas, mazsili, medņi, mežitas, muīžkalni, mundigas, nudvad-

nieki, pakalni, pilsarāji, plavnieki, podnieki (ar o), praviņi, priē-

diņi, priēžkalni, purgali, pūriņi, purkalni, puricas, ratkalni, rehči,

ruožkalni, skuja, slaparas, smildziņi, smilškalni, snapji, sniēgi,

sprudģi, strauti, strautnieki, tombrēdas (ar o), tuomi, uoškalni,

uošlejas, udzuoli, vācremesi (jeb -remeši), veckaimiņi, vecva-

garas, vehceli, vēveri, villas, vituoli, zviēdri; Übaga.

kalni: ņlka k., glāziņ-k.

purvs: kāpurs.

lubezeres*) pag.; iedzīv. — lubezernieki2
.

E

„akmendziras w (izr.: ak(u)ndziras), apšuciems, ābalti, bāti,

bīlavi, caurnāši, celmi, cepli, diždruvas, dižlauki, dreīmaņi,

dumb{u)ri, gāci, jaunkunči („aunkunci"), jaānupes („aunupes tt),

*) Galotnes šā pagasta vārdos ir izrunā atkritušas un tāpēc te do-

tās galotnes uzskatāmas tikai kā nedroši restaurējumi.



115

jūreni, kalniņi, kalves, klapeņi, klaūkas, kopari, kraujas, kraūki,

krākšas, krūmi, ķifķi, lakši, legzdiņi, lūrmaņi, mazupes, mārki,

olteņ, pavari, plahči, purciems, pūriņi, rijas, rudikas, ruoja,

ruoņi, šiliņi (birziņn un mačiņn), sirmie, smilkši, valki, vec-

muižas, vecmojas, vecumi, vēveri, vidi, vilkastes, viļķi;

[iznic. mājas: talsiņi, „zemgals"] B.

llbes mža, mūkalpi, mdes mža, lubezere.

īlenkalns; zilbikšu purvs.

Matkules pag.; iedzīv. — matkulnieki2
.

Gr.

matkulnieki: cuznudri, aizpuori, biēnes, buķi, būses, cifh-

mermaņi, čakši, čihkas (jeb sventes B.), daibji, dankumi, diēgi,

„dzērznieki" 8., dzims, dzirspalvji, garsili, graūdi, griēbumi,

grunduļi, ģerikas, illes, jēči, kalniņi, kāsvagares, kaāsi, krumuļi,

kmojas 8., kebri, kqrkqni, kimmari, ļuoļas, līņi, meīfi, miglas,

plūčči, puorkalēji (pūrvakalēji), pūriņi, pūri, radziņi, ratnieki,

remesij rutki, saldenieki, silles, siški, siērznieki, skudras, smeltes,

spalvji, strautiņi 8., strīķi, šķinagas, šuikas, trikaūļi, unguri,

upji, uozuoliņi, vafhpudļi, veči, vegri; dziru pusm., kārkles

pusm., matkules mežkunga muiža (arī: blēze), matkules m.,

tuojūtu m.;

kalnmuižnieki: bestes, dambji, greīļi, jaūnzemji, kalniņi,

krudki, krusas, lanksērde, linči (pie upes līkuma), ļuoļas, mušas,

platņvi, puītas, remesi, „ruži v

8., „silnieki" 8., straūtiņi, uļtes,

zāģeri;

pidudlnieki: briēži, būmeistari, čakši, čūkūri, dikmaņi, f>kaļas,

kajagi, kņuopes, laīmas, siļi, skrņdas, uozudliņi, vecumi, vecva-

gari; piduoles muiža.

kuogūlnieki: pukšas, remesi, snikeri, stūri, tuļļas', kūdguļ-

mūiža.

briņķenieki: ābeles, „bokumi w B. (nav vairs), drelmaņi,

dmbazas, egļi, gābeles, gruotes, ģenduļi, jaūnzemji, kalniņi B
M

kuorti, kefhpji, lejaslanksērde, lūši, punkas, sīmaņi, skaldes

kruogs, škiēnsāti (no „stirnsāti"), tīčas, „troskas" 8., vārbikas,

vecumi, zāģi;

muižas: briņku, ruženu)

8*
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pļavas: rafhbulis, pižarags, videne, čavatene, sekuma pļ.,

griēb u-llcis, [bērzene, cūcene, reņģene, mastleja, tecele, kuilītis,

kmpene, lāma, piltiņu riņķis] 8., mārkule, gudbzeme, liēkne,

rindža, abrene, uskumi, bimbaļa, [skrūņa pļ., baušķele, čibene,

ģērbums, „griebunas" leja, „cermokslis", „linumarces" leja,

sprungusūts, „noturs", lagzdu rieza, diža lāma, kurmene, rai-

kene, „zemdega
a

,
spalvene, čūpstene, upata, cinene, „slujene",

„tingatene", bimbene, diļkis, židene, nauķi, dilbene, izplūda, ab-

riņa, dārdedžū pļ.] 8., plkstene, kūlene, šļācene, krafhpene, tū-

tarene, škinadzene, bridžene, [seglene, cqrpū straūts] 8., kupūrene,

lapūčene, škĢpene, būhdūlenes, kahdīzere, ģenduļū leja.

purvi: kasenes p. 8., stulbe, „bēnaka" p. 8., ļehkas p.,

„nārsiles" p. 8., lalnums, plūocis 8., priedenes p. 8., tūpes p.;

sāta lauks, dahkūtnū leja.

kalni: ružas k., pludika k., krumuļu k., pluška k., lin-

māfcis, riksenes k., nikūžas k., lūģa k. baūskalns, cikunde, [vī-

griežu k., „brušas" k., „ānaka" k., lagzdenes k., laumes k., pil-

tiņa k., „riksatas" k., „akmenteča" k., „pikuču" k., ciematas k.,

„beģu" pakalne, pupāju pakalne;

lauki: „mestrags", „sātiks", „zīdiķis a

/ w
boze", tirpumi,

suņkū 1., „braģis", „rudzakas" 1., cūkū lāma, plūteris, misiņ-

sāti, svilumi, plienū 1., sveņķa 1., sāta 1., lāmnieka sāts, audžu 1.,

„posenes lanka, skūrbūļ-\., dupurenes 1.;

ganības: kalējsāts, vilgauris, „notugs", degšņa, rē~ze;

skaldes mežs, „vādrekšņas" ;

ezeri: lainuma ez., „stulbe rt

, gaiļa ez.;

„kuldibens" (dzelme imūlas upē)] B.

mņrsraga pag.; iedzīv. — mņrsradznieki 2
.

E.

„akmeņi", ansiņi, apse, apšrags, baluoži, bezmēri, „bētiņi",

w
birzkaleji", bites, „branguļi",„„brieža,i

a

,
caurnūši 8., čunčas 8.,

dambji, dižciems 8., „diždilgas", „druviņi", ezermaļi, goči (ar o),

„grantiņi", „grezas", „mde <<

, „iesalnieki", iēvalts, jākaš, Jupi",

kļāvi, krūņi 8., „krumiņi", kuģenieki, ķipatas, „ķiris", laūšķi,

„liedagi", luoģi 8., maūda, maūrs, „meteņi", nlce, pinni 8.,

pūsenis, „podze", pomari 8., ruļļi, ruomas 8., skaņais, smilga,
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w
sunīši", skates 8., „tirveņi", tīdes 8., viļami 8., zāle, zepji;

me(r)srags.

[pūņas kalns;
lauki: „reimiņ"-1., tingar-dārzi, rag-dūrzi;

pļavas : ģqrbum-p\., šķilstiņ-p\.',
meži: gružņu ra., lielā kalva.

nurmuižas pag., iedzīv. — nurmuižnieki'2
.

Gr. -f E.

aizupji, ančas, andari, ahški, antiņi, anuži, ažas, āķi,

āpeņi, āpši, āži, bakuži, baluoži,
w bareni", bāļas, bedrīši, bez-

dubeņi, bēčas, betas, bētiņi, bindefi, bifzes, bitenieki ((arī: biķe-

nieki), biēļas, biēzaji, breņģi, brāveļi, būdas, buļnieki, buļļi,

bākuļi, bāriņi, buolas, caurnāši, ceplīši, ciņi, ciemitas, čakši,

čāžas, čiekuri, čumalas, čužas, čubas, daģi, damalas, dambīši,

dambji, dandari, dānuļi, dedži, dižaji, diženieki, dīķi, dramuļi,

druviņi, dunduri, duntas, elpji, ēvuži, gali, galmačas, glābās jeb

glābji, gludas, grebļi, gudraji, irbeni, issuši, iēsalnieki, iēviņi,

[sēļu) jakas, jaunmuiži, jādekšas, jākaš, judzupi, jupji, kajaki,

kalēji, kalnačas, kalniņi, kalvetnieki, kafhpari, kauliņi, kausi,

kaziņi, kānužīj?], kārkliņi, kāruži, klāški, klāviņi, kožnikas,

kreņi, krišas, krievi, krukliņi, krūmiņi, kuģ(e)nieki, kvicas, ķeī-

kari, ķeizari, ķeīži, ķibatas, ķīļi, labiņi, „ladzes", lagzdiņi, la-

tvieši, lāči, leiši, lejas, lēpji, līči, luorinči, ļaāļas, ļubikas, medņi,

melkas, meņģi, meras, mežmačas, mīļaji, mucnieki, mugas, mūr-

nieki, mudri, nariņi, naūjas, nikas, paegles, papīši, paugas,

plaāši, plānaji, priēdiņi, pāņas, pāricas, ranceni, ratnieki, rindzas,

riēvnieki, riežas, runči, rumpji, ruhguļi, ruozes, salmiņi, sāmieši,

„sāreji", sēņi, skaidas, skoras, skruhdenieki, slānas, snapji,

spērveļi, spilvetnieki, spifdz(e)nieki, stepiņi, stibas, stiģi, streļi,

strīķi, stāri, suītumi, sukturi, sviķi, tafhpji, „tiguļi", timmas,

tiēčas, trumačas, tuņņi, ulas, upseji, up(e)sjāņi, uķenieki, uoši

(izpost.), uozuoliņi, vadās, valtiņi, vanagi, vārkuļi, veģeri, vilki,
viļumi, višķeri, zīles, zuoķi;

muižas: ladzeres, nurmuiža, uodre, pļavu m., sēņi, sprau-

gas, vilka m.;

ciemi: dzedru, nāriņu (arī: irbeņu), silkalns, vagargals

mežs: degšņa.
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nudgāles jeb nnogales pag.; iedzīv. — nudgālnieki 2
.

E.

amuļi, ansmārtiņi, baltači, bāla, bērznieki, bēta, ~boļi" B.

(nav vairs), burtiņi, būtleri, difhba, dūbeni, dumbri, gailīši,

„gals", „gāveri" 8., „ģeļi", jaūnciems, kaltētie (ciems), pa-

zini" B. (nav vairs), kārllši, klāši (nom. s. -sis), kolaži, „krist-

mači" B. (nav vairs), kuhdziņi, ķiļļi, ķifpji, laugaļi 8., launags,

lauri, „ļubas" B. (nav vairs), maizītis, maūrlaipi, nudjnieks,

paegli 8., paūši (nom. s. -sis), pihdars, plēknes 8., poisiki, „po-

sens", „prauliņi" B. (nav vairs), punci, „pūce",
wpūnica",

pūņi 8., „rušķini" B. (nav vairs), rūgumi B, sakari, sili,

„smilkts", „sniķers", „spāniši" 8., „spuļģis", „sukturi" B. (nav

vairs), „tīda", uozūols, vaisūms, „vītuols", „zaķis",

ziemeli 8., žūlnieki;

muižas: griklībe, Jaukmuiža", nudgāle jeb nuogale.
ezeri: linga, [„audze", ašezers] B.

kalni: baškiņkalns, [māņn kalni, pūcu kalns;

pļavas: mežtqrpnms, „undru" bedre", aunu valks, „dancis",

kārklājs, plūoči, tīra pūņa, alkšņu valks;

meži: bunduļu aste, dzire, dižlīdums, ilgsils, snipes birze] B.

Pastendes pag.; iedzīv. — pastendnieki 2. E.

adieņi, aizupji, antiņi, apši, asmji, aūlas, aūziņi, „ažuļi",

āpas, dpji, bālas, bēršķi, ceplīši, dahknmi» daūgas, „diņģeri",

„dižjāņi", dravnieki, dūpūri, dziras, egles, garuoziņi, grīvas,

ifhšas, jaūnzemji, kalniņi, kātiņi, kažūocnieki B„ kāņi, kraāki,

kurpnieki, kūliņi, leiši, likumi, luodes, maķi, mudulnieki, muiž-

nieki, mudrdanga, navaidas, nāc-kalēji, nādnieki, plakatas, pluhči,

pūteļi, ratnieki, remeši, ruņķi, rūmiķi, spailes, stepji, strumpji,

stundas, šķilas, treīdas, uošmeži, veckalēji, vecumi, vērdiņi,

„vērtnieki", vēveri, vinteri, viftiķi, zvejnieki, žludzqni;
muižas: grenču m., jaunmniža, laūkū m., refhplina, tūfkū

m., pastende.

Pūres pag.; iedzīv. — pūrenieki
2. E.

anqni, apses, „baīģu" kruogs, bāliņi, „beītiņi", bņrzkalni,
birznieki (senāk: „puočnieki"), „blēmaņi", brathmaņi, cūkielas,
čūlkstes B. (nav vairs), dapqni („depeni"), dzirmali, galciems
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(„jaūzumi", „tuomfni
a), incīši, jaūnzemji 8., „jorķeni", kaņepes,

krihči, „ķiīpas", kilūži, „legfzdiņi", lūzas, „mārt(iņ)kalni", mež-

kmogs, mežvēveri, paņķi, pekas, priedes 8., „počas" 8., renči
}

skrifhbas, smildzeji, strautiņi, strēli,
„ tupas", upmaļi,

udzuolkalni, varkali, vecvagari (izr.: vecuogari), vilciņi, „zari";

vidciems („auļi", „bītari", „cīruļi", „ķivīši");

muižas: beķermuiža, „vīzele" jeb w
murmuiža", vure, šar-

laki, viļģete („viļģiete").
alksnene (pļava), iēvene ;višums (grava); „pāč-leja"; „muļa"

kalns, „zeisa" k.; „kašķ-ezers X (lauki); „viržum-sila"; [ezeri: nāves

ez., „kalvikas" ez.; elku lauks; purvi: paunu p., suņu guļa;

pļavas: pikste, celmene, cūku llncis, guovju llncis, vildene, aba-

vas linā; meži: degšņa, zaķu dārzs; kalni: plleņu k., pauņuk.] B.

spār(n)es pag.; iedzīv. — spārnenleki 2
.

E.

bērški, brūvefi, celmi, dangas, dzivatas, ezermulža, gruš-

nieki, guddefas, jaunciems B.,jēā, kalnieki, kārklejl, „krievkalni",

krājas, krūziņi, kruotiņi, klpstl, „lēdzerksti" 8., māriņi, māji-

nieki, mellupji, „nadziņi", plaīskas, pučkas, „radziņi" B, „rā-

tini", samini, staīduokņi, sudmaliņi, šādniekl, lidini, „tīrpurs",

(„tīpuri"), treīdas, usmenieki, ūdri, vīrdangas;

muižas: „ropiķi", spār(n)e.

ezeri: gulbis, sūnezers, viēglis, sūdū ez. B

pļava: kursīši, [„sīmu" pļ., dangas pļ., „umnas" leja,

„uztupis", „vendekši", tīrsili, gluodene, pludene, „lasmiena",

„kānis", „mesteru" pļ.; ganības: „lāviena", rumbiena, šūniņu

degas; meži: saukums, tārpu mežs, degu mežs; purvi: patlai-

piņš, „poņu" p., pluočū p., linmāču p.

Stendes pag.; iedzīv. — stendnieki2
.

E.

„alkšņi" „alkšvadi" B. (nav vairs), ā(d)ģēri, bauvas, baāžas,

bēķi, bībji,
w
branci", brinči, būdas, būtilti, ceplīši, čiēmitas

(„čiemiši" B.), čūpatas, dankumi, dārznieki, didrankas („drīd-
ranki" B.), dreīmaņi, dzelzaķi, ezerstarpji, garnuži, garsifi, glū-

das, ģibuļi, iliņi, jēā, jukumi, kalnmuiža, kamnieki, „kapteiņi",

krūziņi, ķivīši, labdzeņi, laidās, lahkas, leči, liēknieki, liēpadas,
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„lūžnieki", ļickas, makstnieki, maki, mauriņi, mellūpji, „mistari" 8.,

„muižkalni
a

,
nūdvadnieki, piči (jeb -aš), pinēdiņi ,B. (nabagu

māja), plaīskas, „potes", prāmnieki, pretiči, „pumpuri", pūces,

puddnieki, „potas" 8., ratnieki, rehči, rlbeņi 8., ruhgaiņi, „sirmi<
',

simaņi, „skujas", sliņķi, smildzeji, spannieki, strīķi, svilpji, šķe-

pasti, šķeperi, tņrūkši („terukši
v B.), tūņnieki (tūjnieki 3.), „ūķe-

nieki", „ūzas", vilciņi;

muižas: ģibūļi, kārgadi, manēji (muniņi B.), vlceži, stende.

[pļavas: „lamenes ft

,
grebis, „gružņa", rumpene, „budene",

grīva, sliņkene, ķūrbene; spindzeļū purvs, tlrpurvs; kalni:

sāļu k., runguļu k., riteņu k., dunduru k.; mellezers] B.

Strazdes pag.; iedzīv. — strazdenieki2
.

E.

alkšņi, bemberi, birznieki 8., briņki, būkūļi, budčas, daniņi,

daūģi, darini, dīriņi 8., dzeņi, imatas, ifbiņi (irbītes B.), katn-

pari, lāči, luntas, magzīnieki, melgalvji, piķi, postiņi (ar o),

ratnieki, remesi, reņģes, saūņi, straūti, strazdnieki, švihkstefi,

tiltkruogs, ūdzūoliņi, zābaki, „zāliši", zīle, zvifgzdiņi;

muižas: kāķīši, strazde.

[pļavas: mārguļu p\.,spilvu pļ., „pempe" ; lauki: „daugu" 1.,

„drēgu" Ķ; kalni: „bauces" k., elku k., sudraba k.; purvi:
dedzu p., „pūteļu" p.. vūveriņu p., w

romikuft

p.; „polenu"

ezers] B.

taisa pag.; iedzīv. —
talsnieki 2

.

A

alksniņi, afkliņi, birznieki, Mēļas, Mēzumi, breņči, brūž-

kalni, cīruļi, dūņas, ezergaļi, grautiņi, jannviēias, jaūnzemji,

jūkas, kadiķi, kalniņi, kaūļi, klabji, knapatas, krācumi, kreniņi,

kūdras, kempji, laīpmeži, līcnieki, liēpiņi, mačatas, mellūpas,

mežlaipas, nudvadiņi, paegļi, priēdiņi, pufgaļi, raksteņi, remesi,

rūsas, šiliņi, slīpas, sniķeri, spannieki, straūtiņi, struņķi, tapšas
(-ši), tiltiņi, uļitas, uošlapas, ūdzūoliņi, vecumi, vintari, zapieši

(„zapieti");

taisu muiža.

ezeri: čumaļū ez., villas ez., bezdūbeņū ez.
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Upesgrīvas pag.; iedzīv. — upesgrīvnieki2. E.

„auda", baltvista, bah(d)nieki, bērģis, bezmērs, blļa, bradi,

braūktava, ciēmītis, čahka, dambis, dreīmiņi, dzelme, dzelzstrauts,

garais, gatviņš, gūsti, inciņš, „jaunpovar", kaktiņš, kalns, kal-

siņš,
„
kalve", krinti, krievs, kulsteklis, kūla, kerza, lagzdiņš 8.,

lapsa, lāči 8., licis, liepiņa, maudas 8., mlsteklis, „paegle",

pĢrkuonis, pikši, platais, punči, pūrs, pūce, reizes, rūcums, rūsa

(tāpiņš), šiliņi, simturs, smilga, spnris, „suntur
ft

,
svilums, taūre,

uguņciems, ūdrs, uddrs, udzuoli, valsams, valgalciems, vanags,

vāvere, vecpavūrs, vecvagaris, zibenis;

pļavas: apsīkums, dedzp\ava, dižās-pļavas, galpļava, ģqr-

bumi, iglaņči, kmsttqvū pļ., kūla, ķirmis, kīdmms, lāčpļava,

lāžņi, mednārsts, puīciņu pļ., putru pļ., pūstāgs, rugajkalva,

rūna, rūspļava, rūšūkakts, skalmalka, škilstiņi, tatali, vecceļš,

veikums, viksājs.

meži: kēkšliekna, slapliekna, augstpriežu kalve.

puņas: knišļū puņa, pinkuļū purvs.

(Sab.) valgāles pag.; iedzīv. — valgālnieki 2
.

Gr.

valgālnieki: apriki, abudliņi, bērstiņi, biēfas, bļodas, brici,

bmnavi, brūvēji, bungas, būmeistari, degšņas, dreīmaņi, elciņi,

gaūsi, ģedāti (no „ģederti"), griķi, grāvēji (-ri B.), jaūnmeži,

jaūnzemji, kalninieki (izr.: kalnieki), kaspari, knapeni, kuiči,

ķīši, laūķsafgi, lūzeri, melderi, meļķāti (melcherti), mežgaļi,

namriķas, nordi, pakulas (-ļi B.), pekas, rabas, raģi, remesi,

silnieki, spalvas, strudjas (aizupes, žļūgas), tudmiņi, „upenieki",

vēveri, zābaki;

ciemi: ruddavas c, rumbas c;

valgāles muiža;

izpuost. mājas: jaukumi 8., jukumi, „putnakas" 8., vildas.

sabilnieki: dravnieki, drupačas, eķvalti (no „eichvald"),

ezernieki, jahkapskis, jaūnsami, ķuzas, lapiņi, laūkspalvji, lej-

nieki, maūricas, mežtiņi, rīgmaļi, sami, siseņi, sniķeņ, svehtes,

vecdzeguži (izr.: vecgūži), vēveri, zunnas, zvanītāji; sabiles muiža.

kalni: dudrnīce 8., klimpes k. 8., bauzgala k., sleķu k.,

„ūžu" k. B.
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pļavas: avudtene, „belze" 8., cepsile, dalgi, dzifkape,

klauķis 8., kuortumi, lācene 8., māres lanka 8., mulcu pļ.,

mundegas pļ. 8., pluoču pļ. 8., „pipas" pļ. 8., niedriene 8.,

pudsumi, purmale, skudrene, sniķersāts, stiergle 8., uddzene B.

speītes mežs, zemdega 8., žuinītis.

[ganības: stika, spruoģ(i)ene, „perene"] B.

{Talsu) valgāles (tagad: laidzes) pag
2
.

E.

1) laidžnieki: a) asernieki: driēpi, kārkliņi, kriēvi, lapsas,

lāči, tunnis, vilki ; b) cīruļnieki: pinkas, skujas; c) ciēmnieki :

klāvas, kuhdziņi, ruoceži; d) mežnieki: antiņi, druviņi, eglitas,

egļi, kaupiņi, krastiņi, ķesis (viensk.), ķīļi, labrencis, laukgravas,

mežgravas, pūriņi, rudjnieki, sņrmuļi, suteņi, sviriņi, vāri; c)

rušnieki: anš(ķ)eni, brahguļi, grasās, pečas] „bērzi", kalniņi,

„klānas", mežitas, taāriņi; muižas: „annasmuiža", jaūnciems,
klānas jeb klāņi, laidze, ruoceži, sārcene.

2) valgālnieki un škednieki: „alkšņi", „avuotiņi", ābeļi

(jeb ~-les"), baltāži, bezdubeņi (~-dibeni"), birzi (jeb
w
-es"),

bierandi, branči (jeb ~-ci"), „cīruļi", „dambīši", „dedziņi ft

,

w
dižģirti", drāzēji, «egles", egliņi, „gartilti", „grantiņi", „jāņ-

andreji", jaunindiņi, jaunkalniņi, „jaunvietas", jākuļi, kalnmuiži

(~-ža"), „karkliņi", kaspari, krikaji, „kristi", „krovalki", kru-

meši, „krūzas", kūļi, „ķetumi", lanstrupi, lapskaļņi, laūk-indiņi,

lāči, „leči", „lejas", līči, mačiņi, „maķi", meiri, mel(n)meži,

mizi („-as"), mucnieki, muižkalni, muižvetnieki (~-viet-"), „mūr-

nieki", nuži, „otiņi", peliķi, pīlupi, praāļi, remesi, „„sila,i a
,

sīļi,

„slocnieki", „smuģi", sniķeri, „speņģi", sprudģi, stūriņi (~-īši"),

teneši, tiltiņi, „tūķi", „ūķeni", uozuoļi („uozuoliņi"), „vāveres",

veckalniņi, „veģeri",
„
vēdas", „vērnati", vēveri, vēži, vituoliņi,

zāļi (
w
-les");

muižas: „ķivišmuiža", „mežumuiža", „mieguze", „nodeni",

škēde, „uozuolmuiža", valgāle, vīgrieze".

ezeri: sapņezers, rāš-ez., isla; sviķen-ka\i\s,, či-kalns;

purvi: pāņa, stulbais-kakts.

pļavas: mālvalks, murica, ridas, salaņkis, sķērste, sudste,

zābaks, zārdene.
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Vandzenes pag.; iedzīv. — vandzenieki2 E.

aizupes, akmeņi, alkšņi, aņčas, apses, „baģi" B. (nav

vairs), bekeri, beltes, bezmefi, bņrzkalni, birziņi, birznieki, biē-

randi, branti, brāžas, brimmaņi, brūniķi, brūveri, brudžas,

„

bundžas" 8., cepļi, cērpas, cielavas, ciemeši, ciemitas, čugūņi,

dārznieki 8., degas, diļkes, dižmeži, dīķi, druviņi, dūcūmi, dūd-

beļi, dvāīikti, „dzelbji" B. (nav vairs), dzelzi, dzeņi, dzērves, dzilnas,

dzitlankas, dzirlejas, dzirnieki, eglītes, egļi, emkalni, ezergali,

ezerkalni, ēmužas, ņvūžas, gatviņi, gružpurs (arī ar ūž), gūsti,

gūtmaņi, ģīgas, irbiņi, jakas (jakas), jaūnmāja(s), jaūnzemji,

jākaš, jākuļi, jāpiņi (jāpeni), kaivas, kalēji, kalni, kalniņi, kal-

nieki, kannieki, kaūguri, kaūli, kaūpiņi, kākaūļi, kāpas, kāpiņi,

klāšas, kluītas, kļaviņi, knišļi 8., kraūkļi, krātiņi, krepliņi, krik-

dilles, krūki B. (nav vairs), krūmiņi, krūmkalni, kuģnieki, knipji,

„kumpeni" B. (nav vairs), kūlas, ķelles, ķīļi, ķīvīši, ķiekas,

kūļi, kudkas, laipgaļi, lak(e)nieki, laņģi, laūgaļi, lāči, līciņi, liē-

piņi, mačas, mačiņi, maņģi, medņi, meņģeļi, mežmačas, mež-

malas, mežsargi, mežvēveri,
w
mēliņkalns" 8., misiņi, mummūļi,

nāgiņi, nīces 8., paegļi, pindzeles, piēnave, plataji, platkāji,

pluģi, plūdūmi, puņki, purgaiļi, pūriņi, raūdiņas, raūdziņi, raūgi,

reņšas, ruņķi, rūmnieki, radzes, rudžkalni, salakas, saūlītes, sā-

reji, silbrūdži, sili, silprūši, sileni, sīmaņi, skribas, skūjas, smil-

tiņi, snikefi, sniedzes, spekrauši, spēlmaņi, staļi, stārķi, stāv-

kāpas, stebūļi, stelles, straūtiņi, strazdi, strībeņķi, stūriņi, sudmaļi,

svilumi, svihti, šaūraji, talatas, tiltiņi, titiri, tīdi, tiēviķi, trani

B. (nav vairs), tuņņi, upītes, ūdri, ūpji, uddriņi, uozuoli, veģi,

vēveri, vēži, vilciņi, vildes, vilki, viļņi, zaķkalni, zaļie jeb za-

ļajie, zafnbas, „zēni" 8., zilini, ziēdiņi, ziemeļi, žurnikas; muižas:

dārtes m., garlene (iedzīv. — garlenieki), iģene (iedzīv. — iģe-

nieki), kaltene, lībe, mariņ-muiža, matažas (iedzīv. — matažnieki),

pašķu m., sārcene (iedzīv. — sārc(e)nieki), silenes jaunmūiža

(iedzīv. — silenieki), skrēte (skreīte), udkte (iedzīv. — udkte-

nieki), Vandzene,

[iznīcinātas mājas: plikši, ķīvīši, kapraudziņi, ruņki, tuo-

mqni, tilgaļi, oziņsāti (ar o!), kaivas, kakītes, kaspari, čiksāti

(uoktes daļā), „audrupji", zvirgzdiņi, „matažas" (iģenē), brēdiki,

spruosti, videnieki, rīlenieki.
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kalni: babas k., velna laiva, tiļķa k., [reizes k., „posenu"

k., offgas k., skaidas k., £/w-k.ļ B.;

ezeri: laidzes ez., [„kop-ez.", bezdūbenis, kumpur-ez., ildžū

ez., stulbais;

purvi: „ploga", „puņa", „važu" p.

lejas: miltiņu 1., „skutu" L; £ffos I.] B.

pļavas: kaīgas, kruplši, Iņntaki, [pūteļu pļ., „rempels",

veikums, „briedeksls", „rimniķis", ~bogums
a

,
dunkur-pūņa,

dānnļū ieleja, svintu vadās;

lauki: akmeņtacis, ģerbum-1., „paurnica", plikšu 1., sāts-].

meži: mauša m., dzelvīte, mēļu birze, degšņa, biezā kalva,

smldiņš, lūžņa, vlgrie&u kalva, jāpenn gaisteklis] B.

Vānes pag.; iedzīv. — vānenieki2
.

Gr.

a/ždr, ahdžas, aūziņi, bihkas, birznieki, beīlāti, buļļi, bundžas,

cepļi, dambari, daniņi, dilbi, dīkkalēji, dreimaņi, dzeņi, dziras,

ēlehde, epšas, glāznieki, guobzemji, ģ'ierdiņi, iļļģni, jaūnzemji,

kalniņi, kahnenieki, kaūpiņi, kaūsiņi, krūzas, kulpji, kuļļas, kelpji,

ķifpji, liēkniņi, meiri, mucnieki, mudi, namiķi, nābuļi, p&kstes,

pūriņi, purkalēji (nav vairs), pudrmaļi, rudeņkalns, rufhbeniēki, siļi,

skatrumi, skūjas, skūki, straūtnieki, streļi, sūdmaļi, sūlmūcas,

upenieki, vēderiņi, zaķi, žiēkas; sarcenes m., vānes m.; laīnuma

ezers, stulbes ezers; viļņastrauts (pļava).

zahtes pag.; iedzīv. — zahtenieki2. E.

aizgmvji („aizgreji" B.), aizkaļi („aizkalni"), ābeles, ār-

lavi, bērznieki, cauduri, celmi, cibaras, čabas, dēliņi, dzitmaļi,

galiņi, ilgatūpas (ar ļģ B.), imati, isvinteni, jaūnzemji, „kal-

nieši", kazenieki, kūpšas, ķehkaras, lekužas, likaški, luodiņi,

miēzāji, pagravji („pagreji" B.), plūģi, „priedes", puļķi, puodiņi,

ripiņas, skujas, smilgāji, smiltiņi, struņķi, svilumi, udzūoli, vil-

ciņi, vihteri, zahtiņi;

[izpuostītas mājas: „kuļķi", knaiķi, prauli, dumpji B.].
muižas: plāni, zahte.

[pļavas: āneņe, dauvene, turķis, ģeidene, zvanene, ķēves

liekna, vilku lāma, „zaltene", vērša driksna, bnndzene, puoču
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kalns, kuosene, briedene, vaiņas purvs, „dubekste", bīrene, plu-

ģenes, vanadzene, zilene, palagzde, lapsene, akminēja, avuotene,

nuovadene, melnā, dega, uosene, krankuļu pļ., „pamparu dīķis",

ģīģerene, kupšene, paurene, irbene, ķība, rūnele, dzirene, abrene,

ģērene, bandene, pūkarene, cūcene, dimžene, mucene, pluocis,

~putnica", klaipene, grikene, cielavene, lēpene, kaķene, krustene,

vūrnene, stumburene, lieknis, apsene, lūžņa, dīsele, ģģrbums,

lipaški, mērķene, bērzene, spārene, zaķene, kapene, rlklene,

alksnene; kalni:
w
baukas" k., pnočū k., sūdraba k., „ciematas"

k., rūneles k., bruča k., skrimbū k., milzu k., smilkšū k.; meži:

dzirenes, nuovadenes, rāvene, rāvu m., klagāta m., kīpju prie-

des; purvi: uodzenes, zemdega, dulģis, tēce; dīķi: gausais,

„cakarņa" d.; lāmas un bedres: „pataru" bedre, „batara"

lāma, „grīslu" lāma, dulbis; leja: tīterene; lauks; mietene;

skqrstlangas dambis; rustenes grāvis; lejas: w
vaču" 1., cinene,

rīkle, bmcis, celmene, „lāveņu" līcis.] B.

zemītes pag.; iedzīv. — zemītniekt2
.

E.

aizpuri, alkšņi, aņus (daudzsk.), apriķi, aūniņi, aūriņi, cī-

ruļi, dafhšļi, daūģi, depji, dūdbūmi, eniņi, ņmūžas, ņvaļas, gaiķi,

gailīši, ģigari, jaūnzemji, kaķītes, kaldūfi, kalēji, kalniņi, ka-

ļaudis (daudzsk., senāk: „karaļaudis" B.), kaļķi, kazaki, kļāvi,

krumeši, krūmiņi, kukaiņi, kūkšas, knndziņi, „laukmaņi", laū-

nadziņi, leīši, „leiškalēji ft

,
medņi, mūrnieki, „mūrvidiņi'\ nud-

vadnieki, ņudņas, pačkas, petriņi, piķi, plīkšķi, „počenieki",

pnrviņi, pūkari, reīniķi, „rieceni" 8., rugāji, ruojas, saūlītes,

šiliņi, skrimbas, smiltiņi, snikefi, spiņņi, straūtnieki, strēlnieki,

stūri, „svilpji" B. (nav vairs), šēniņi, tēviņi, tilgaļi, tuļļas, tno-

miņi, „uzguļi", uozuoliņi, vāgas, vecvagari (jeb vecugari) B,

vēdzeļi, vēveri, „vidiņi" 8., vilklūvi, zaķi, ' zaldiņi, zīles;
muižas: galamuiža, janesmuiža, kūkšas, laākū muiža, val-

maņi („valmeni"), zemīte.

[kanču purvs; kalni: „kroku" k., „benku" k., „drušu" k.,

„dzimišu" k., „klāsat"-k., elka k., kūrkalns, knnkuļū k., clkšū k.,

ransenes k., „sustaru" k., „prikatu" k.; pļavas: ūdumi, abrene,

grīslene, veģene, reņģene, vecumi, rāva, buntene, uodža lāma,

zemdega, cirpene, lagzdene, „vīdriegžņu" pļ., degšņa, priedene,
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Kalvu lāma, ruozene, uozuolene, uodzene, strautene, kūlene,

tiesene, guobene, sūnene, laipene, lācene, ūzene, ciemata, celmene,

svilumi, „pudune", vācu tanka; meži: sīkumi, duobes birze,

gluodeņu m., ģģrbums; ezeri: aizmuguras ez., blakus ez.] B.

Zentenes pag.
2 E.

1) lamiņnieki: anča, „antuļi", „āpas" 8., bedrītes, ber'ki,

bērģi, birznieki, brudsti, buļļeni, buhkšas, degšņas, dudbeļi, ģih-

tumi, jaūnzemji (Jaūdzumi"), jākuži, kaūlnieki, klihkas, kriē-

viņi, ķefi, luntes, mačas, „meīlais", melnezers,
„
miglas" B. (nav

vairs), mudupji, „pecaunieki", pēša, ruotas, samas, saukumi,

snikefi, sudmaļi, sustari, „tumragi", turki, vilgati;

muižas: lamiņu m., rūšciems (senāk šādas mājas: Jāu-

zmin", „meniķi", „piņķi", „salakas", „spaīvas", „vērškaleji"),
vildene.

2) zentenieki: alpji, „anzas", apsīši 8., aūdrup(j)i, auļi,

bāreni, baūkas, bazani, bērģi 8., birznieki. biezbārdi (jeb -ži),

blin{d)nieki, braģi, brīdagi, burbuļi, cīruļi, čukni 8., dīcas, doras,

dūmiņi 8., dudbeļi, dzirnas (dzirņi), ņpaļi, gaizumi, grņzas,

gruhči, ģermāņi, ģinuļi, ģīgas 8., irmas, jaūnzemji, jeskas, jēči,

juosti 8., „kaibiši", kaķīši, kalniņi, kaļļas, kahnieki, kaplāši,

kažas, kažeļi, kogras, koka, kraūjas, krūkļi, kmstkalns 8.,

„kruodznieki", kučeri (jeb -eri), kūrļi, ķeņģi, ķesteri, ķilmji,
ķīmas, „ķīri" 8., ķīseļi, la(g)zdiņi, līkažuoki 8., luodes 8., lud-

renči, maūri, meičas, mucenieki, mudupji, mūrnieki, nikiņi,

nikstnomi, niedriņi, orķi, pakuļi, pinas, plaūši, pņpas, puņķi, pū-

ces 8., „purņi" 8., puddiņi, „poņas" 8., rapas, raūdziņi, remesi,

ruļļi, sadumi 8., salas, seviķi, silūš(ķ)i, sīļi 8., skāpūži, skujas,

sniķeri, spilvnieki, spraugas 8., sieriņi, straūtnieki, stumpji, „svi-

lumi", teņņi, tudžas, undženi 8., ūzas, vecanči, vecpriči, vecva-

gari, vēdes 8., vērpēji, vēverīši, zventes;

muižas: balgāle (iedzīv. — balgalnieki), dursūpe, „ezer-

muiža", gailene, jaūnpļavas, rideļi, riīīdzele, sili, vecmuiža,

zehtene.

fiznīcin. mājas: „ernas", „bunka", „roceža", Jaki", „bauči",

„kilpe", „klimpji", „belti", „piņņi", sviķi, pakuļi, kraukļi, „reķi",
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bārās, „gubeņi", bigas, mušķi, snapji, «gludas", ~kraule", lip-

stiņi, „renceša"] B.

ezeri un dīķi: „aūnezers", „dzelksne", Jeskas" ez. 8., „in-

duža" ez. 8., „kucen-dīķis", w
lānes" ez., lielezers, mūžezers,

„rūš-ez." 8., „salakas" ez. 8., „slīksnaja" ez. 8., ~vaskara" ez.

8., „zaļezers".

kalni: „abels" k., „artavkalns", būliņu k. 8., beltes k.

8., „gluodeņ-kalns", kauķu-k. 8., „kufts-kalns", „maranas" k.

8., „meļļa" k., „migļ-kalns", [pauņu k., „artala" k., „ķipsavas"

k., „skariņa" k.] 8., „muftlejkalns", „nurbiģ(u)-kalns", sudraba

k. 8., tīdiņu k. 8., ~vimbuž(u)-kalns", svitiņ-k. 8., „zīles" k.,

„zvifgzdkalns".

pļavas: liēkne, [ģērbums, „nāgale", „zemdags", tīdiņu

lāma, ~sumariņš", „lagast-ezers", platpalta", „sturnaj"-pļ., vamžu

pļ., bandas pļ., ģibeĻu pļ., wrīnites", „zārcene", „vimbuzis",

čuikstene, sūnīte, bunduļu lāma, elku pļ., vaļģene, ašķu lāma,

jjkaptprpums", „pāpurs, lanka, abriņš, snābītis, „celmlincis",

spilva, reika, vēršlinču pļ., taušu pļ., spuršļu pļ., „vīzites" pļ.,
raušu pļ., apsules pļ., vilku klaips, lemešu lāma) B.

meži: Jurģenes" birze, lānes mežs, „ķeslav-priedes",

[„kažu eglaine", klaipa sils, žagaru liekne, „vecsūnekla" mežs,

llekne, braukst-m., vangaļu sils] B.

purvi: „letiš-purvs", „sustariņu" p. 8., „suomu" p., „te-

purvs",
„
vēršu" p., [uztura p., vllkklalpjap., „mīžu" p.,llnumqrka,

bandu p., „nozvejnieka" p., „čamariņu" p, „nēšu" p., „dai-

maka" p., „bukdanga"] B.

lauki: Jumu" 1. 8., „juoda grava", lēctņu 1. 8., „liēl-

ezers", duobeļu 1. 8., „vaļģene", vlmbažu 1. 8., „duneša" 1.

8., dzelkne 8., „zemdaga", [vecmātes lauks, degšņas 1., rīnīšu 1.,

rinkas 1., „klagata" 1., „nāgaļu" ļ., „sviksta" 1., cēres dibens, puo-

sumlņl, „slavēšu" I.] B.

dažādas vietas: stiēbrene, „pidele", zaķene, (ganības)

driksne, knāpšu kakts (ganības) B.
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tukuma apriņķis.

abavas pag.; iedzīv. — abavnieki2
,

E.

balklāvi, biksaiņi, brūži, buki, bužmaļi, ēģeri (Jēģeri"),

gudraji („gudrie"), judjas, judmas, kalējkalni, kalninkas („kal-

niņi"), „kantiņi" (jeb ~-as"?), kaūliņi, kluoni, knaģi, „knopes",

krūmi, kintiņi, laūkalēji, laūkmaņi, liēllanki, labas, neilanti, nēģi,

paūņi, plivnas, plūģi, „plupe", „puopi" (jeb ~-as"?), rnmbas,

rūsteikas, možūlejas, saūtiņi, silinkas („siliņi"), skūjas, sluoka-

lēji, strēļi, šūfas, tūtas, ūdškalni, uozuolkalni, vācieši, vādzem-

nieki, vērlši, zaļaji („zaļie"), zvēri; abavas muiža, sātu muiža

(nom. sāti).

„skuīdas" purvs; w
ruotkaļu" kalni.

ahnasmuižas pag., iedzīv. — annenieki2
.

E.

apšenieki („kalēji", purini), aūksmāli, āmari, biēriņģūoji

(j eD »-gu °jas")> briēži, būltes, čankas, čekas, čurkas, dīki,

ģigafi, iņķēni, īleni (elviķi, „lesiņi", slūģi), jaūnzemji,

jādravnieki, kakenieki, kambari, kaņepes, klāvindriki ((„klāv-

driķi jeb klān-), kraģi, kāras, kuoblas (putni, ziepnieki), „ķika-

reiņi", kikas, laūri, lidūmi, ļūkas, matīžūoji („mātīš(g)uojas),

maūši, mellbikši, mef(e)dzes, mnldaiņi, mušas, mārnieciņi, nēģi,

paūtiņi, puddiņi, reīni, ruhde~ļi, seski, tušķi, vektefi, vežiņas, vilki;

ahnasmuiža, brūnnmūiža.

ezers: mellīzeris.

kalni: āžū k., kar(a)stais k., leīšū k., „liepu" k., „reīžu"

k., ~zilais" k.

lejas: „bubenes", „kaženes", krāčū 1., „kruķu" 1., „puo-

čas", „timpaču" 1., ūfhbis.

jaūn-ances pag.; iedzīv. — jann-ancenieki2.

aizstrauti, andūlqni, ūki, āži, bqrtūlaiši, brammaņi, briņķi,

celmiņi, cielavas, dekšenieki, diēniņas, dragūnas, dreimaņi, dūc-

maņi, dzirnieki, egleslanki, gaisaplisas, gandiņi, grūbqni, ģennļi,

iganņi, iņņi, irbes, jaūnzemji, kalniņi, kalnajūņi, kraākļi, knnkuļi,

ķēvji, lapiņas, laugaji, lielpēteri, lūkšas, „males", meirqni, mel-

lūpes, mizaiši, murdqni, namiķi, padegas, pakrēteļi, pnkes, pupiņas,
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purviņi, raņķi, ratenieki, sēdini, strautiņi, Strumpes, suodenieki,

svintenes, svirpji, svīki, teteri, tiltaiši, tiltiņi, tulči, upenieki,

uodziņas, uozuoliņi, vāles, vāveres, vecvagūres, vēveri, zīles,

zvirgzdiņi; galēs muiža, jaūn-auces muiža, jumpravmuiža,

udzuolmuiža.

liēl-aūces pag.; iedzīv. — aūcenieki2
-

E

aizkaļņi, astes, atrūneļi, beļi, bērziņi, bisenieki, bīlaņki,

bultnieki, „ceplīši" 8., ciņi, cīruļi, čanči, čaūvas, čāpuši, „čū-

dari" B. (nav vairs), difhzas, dīcmaņi, diētlavas, dūči, gaiļi,

galaiši, gubeņi, ģeriņi, ihcqni, irbes, irbqni, jaūnzemji, kalnakates,

kalnāji, kalniņi, kaivas, klabatas, klates, ķifķi, ķīpatas, kurši

(„ķursas" B.), lapsqni, laūsti, liekņi (~-kni" B.), luozberģi,

ļūļņni, mašqni, marti, mesteriņi, „
mucenieki" B. (nav vairs),

muī{ž)zemnieki, mūfdqni, mušas, namītes, „pānīši" 8., pāņi,

pēšas, pilsiņķi, puķes, puhkaiši, pnočas, mhdēles, mžas, rūsiņi,

„silaiši" B. (nav vairs), slaviētas, smiltnieki, strehgas, strīķi,

stūraiši, stūrīši, stūri, sūdrabiņi, suodiņi, tenīši, upenieki, vaft-

nieki, vecvagūres, zaķi, „zīles" 8., znudtiņi; gal-aūces muiža,
lēnes muiža, liel-aūces muiža, mīnēs muiža, sifmeles muiža,

skares muiža, stirnu muiža, taūvqnu muiža, „vidusmuiža" B.

purvs: „katla" p. B.

kalni: [„ķusatkalns", „ragakalns"] B.

lauki: „ķupju" 1. 8., ~šķibu kalns" B

pļavas: [
w
dundadzene", „klagate", „pēteru purvs", pa-

veries" pļ.] B.

ezers : „babītis" B.

vec-aūces pag.; iedzīv. — vecaūcnieki2
.

E

albrekši, aņģes, aņltes, aviķi, avīknes („avikņi" B.), befģi

(jeb befģi), bežas, bifzuļi, brīdģgi, buliņi, buhci, bungas, caūnes,

celmi, čaībji, čāpuši (jeb ča- jeb čā- jeb „če-" B.), dekšenieki,

„dēles" 8., „dēliņi" 8., „dzeņi" 8., „dzirenieki" B. (nav vairs),

dzifkanti, ēvafži, gaiļi, gargruoži, gaveļas (jeb -iļas), glādaiņi,

griķi, grīvas, gulbji, ģefķi jeb ģērķi, ihnuļi, iēriķi, jaun-dalbiņi
jeb bērziņi, jāzemnieki, jufgaiši, „kalni" 8., ~kalniņi" B. (nav

vairs), kafhbarmaņi, kahnenieki, kaulatiņi (jeb -lut-), kāļi, klabji,

g
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kuģi, kūpšas, kurpnieki, „kuopiņas" 8., lafhbas, laūgali („lauk-

gali" B.), lācaadas, lāvenieki, ledaini, lelišķi, lībji, liēkaļi, liēl-

būļļi, liēlermaņi, lūkšas (jeb -/), mačuļi, mazbūļļi, mazqni, maz-

slavietas, mestari tjeb -eri), mežakufši (nom. s. -tis; jeb -kurti),

miēlikas (jeb -li-), muī(ž)zemnieki, „peļķes" 8., pešikas, pilzem-
nieki, pīlupi, pluki, priēdaiši, puķītes, pufmaļi, putras, rudūji,

silaiņi, skujas, slīteri (jeb -eris), steļkis, stiēnūži, strēļi, strīķeles,

sudmaļi, sutini (~zutiņi"), „teseles", tņraudi, tq(v)tuomi, „uļļas"

8., „untupji" 8., upenieki, urdzes, vaīcqni, varkaļi (~-les" B.),

vāveres, veckalēji, vecvagūres, vērpji, vērsīši, vilcini („vilciņi"

B.), vikstrauti, zaīmieši (jeb zaī-), zvirbuļi, žābri (jeb -ri);
muižas: ahnas muiža, brūveri, dzelžu m., gala m.,jurģu m.,

kāries m., ķeveies m. (iedzīv. — ķevelnieki), vec-aūces m., vi-

dūsmūiža, vītiņa m., zūškini.

ezers: lielaūces ez.

kalni: „audzis" 8., cires k., čaūkstūre, „kalaču" k. 8.,

krampja k., lāču k., līgūotņū k., mēra k., [„poču" k.,
wpoļu" k.,

„raganu" k.] 8., sniķera k., [„tērpuma" k., „vella dambis"] B.

dīķi: ežu strauts, ģērvis, mēradīķis.

purvi: [„bikstu" p, „klagu peļķe", „padarbenes"] 8.,

pūopes p., [„ruģemetes", „salšu" (ar s) p., „spalvu" p.] B.

pļavas: [„āža zars", „braslene", „brūža" pļ., „bungats",

„cērpene", „dūņene", „gaspažene", „grāmatene", „karuodzene",

„kazlenene", „rūsene", „stārķene", „stuģene", „zemdegas"] B.

lauki: [„barbaļu" 1., „beņu" L, „ērkuļu" 1., „ķekša" 1.,

„nabaga kalns", „runču" 1
, „spalvu" 1., „

vamžu" 1.,
„
vilka

kalns", „zvirgzdiens"] B.

meži: [„āpšenes", „cens", „duburs", „dumbriens", „kuģu

birze", „poču" m., „rennes birze", „sauķene", „švinta degšņa"] B.

ganības: „pūces dīķis" B.

Bēnes pag.; iedzīv. — bēnenieki2
.

H.

baūkaiši, beķeri, brahdavas (senāk: ~eses muiža" B.),

buci, celmi, ceplīši, čūžļi, daģi, gailīši, jaūnzemji, jānaiši, kaijas,

kalniņi, kapiņi, kāv(u)žaiši, kruķi, krūtaiņi, krudģeļi, laūri, „lā-

menieki" B., lāšas, [„lejassaime" (senāk: „grabaušķi" +„lešķi")]B.,

liēkņi (~-kni" B.), luģenieki, lumbii, mazari, parupji, peļņi,
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9*

piūkšķi, putriņas, pūšļi, rakaiši jeb rakātas jeb „rakašas" B.
}

rūsas, skābji, slaktēji, smilšukruogus, strautiņi, strēļi, stūri, vec-

miķēļi, vecvagūres (jeb -ri), vilkās, vilperi (senāk:
„
vilku -

perēkļi" B.), vituoli, zutiņi; bēnes muiža, bifkenfeldmuiža, ci-

ruoles muiža, kruškalnis muiža, lauku muiža, rudzu („ruozu"

B.) muiža.

kalni: „ciemātu" k. 8., „gailīšu" k. 8., krāšu kalns,

putna kalns.

meži: „baltais-riezis" 8., cālīšu mežs, degšņu mežs (nom.

-as), taisnie ceļi, vēverīšu mežs.

purvi: [„bults", „lāceneft ] B.

pļavas: [«bezdelīga", „krēmu lāme", „ķēvene", „lūzene",

„pīsene", „rigava"] B.

bikstu pag.; iedzīv. — bikstenlekt2. E.

atzupji, apšenieki (~-inieki" B.), atrasts, aūci, aūdari

(„audri"), balbāržl, baluoži, baūmaņi, bārdas („barzdas"), bēr-

ziņi, bĢrzūli („berzuļi"), budēļi, ciskas, dūcmaņi, griķu kruogus,

jerikas (jeb„ģ-
fc

), juojas, kakenlekl, kalna-mājas, kamradžl, kru-

taiņi, kudsas, laukpēteņ, ludpvagāres, ļūmalņl, mackl, makēfi

(„maķieri"), maz-abavieši, miēdzlņl, muldas, pakauši, pavāri,

piļuotnes, priēdaiņi, puopes, radziņi, rumbas, rudpņns, fukl, struo-

bas, tefvetes, tumšie, vec-pēpas (jeb „pēkas"?), vērpjl, vīndedži,

zaimjl; bikstu muiža, maz-bikstenes muiža,

zebrus ezers.

purvs: „maikus" p. B.

kalni: [„auras" k., „āža" k., „deguna" k., „elles" k., „ķe-

karu" k., „pipeļu" kalni, „rasmju" k., „teteru" k., „zviedru

valne", „žīda" k.ļ B.

pļavas: [„alksnene", „ābolene", „bebrūtes", „kalēju liekna",

„kurtene", „lācene", „līkā pļava", „putnene", „razene", „raz-

mes", „rigainene", „stiebrene", „šķirbes dīķis", „vērsene",

„vīdrāksne", „zaķene", „zobu liekna"] B.

meži: [„audze", „batara" m., „bācis", „būblis", „līves" m.] B.
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blidienes pag.; iedzīv. — blidenieki8
.

E

altiņi, ādas, baluoži, bebfi, bēkl, bifži, dīcmaņi, dreīmaņi,

eglītes, egluonl (jeb „-ņas"), ezerkalni, gabaliņi, iņņi, jekūži,

kalnabāļas, krudgaiņi, kuiļi, keki, ķupji, lafhbrekši, lapsas, laū-

rīšl, lāci (ar c!), līdumi, llēldeguņi, „liepiņas", kalqderi („kalē-

deri*), malīcas, meīņ, mūrnieki, nagažas, nam(a)lauki, namiķi,

„parūkas", perēji (jeb ~-āji"), plāmši, pluhci, pūcqni, rūtiņi,

segfi, skapafi, suīki, škietnieki, tāļasdļli, tuški, up(es) sētas, vec-

jātniekl („večātnieki"), vecvagūres, veīkaļas, zellītes, zilēs, zvaņi;

muižas: blidiene, „grenču" m., zīļu m.

izpuostītas mājas: [„brūveļi", „ciemāti", „dumpja" m.,

„indžu" m., „kaledēli", „koblaiņi", „kundziņi", „kūkampji",

„lagzdiņi", „počas", „rennes", „segļi", „sillava", „strautiņi",

„strīķeļi", „tuomkundziņi w

, „vamži"] B.

senāk pagastā izšķīruši: [„blīdeniekus", „elles-galu", „poļu

galu", „tušķu galu", „ulenu galu" un „zīleniekus"] B.

ezers: duģis.

„dīķi: [„blieķa" d., „deguļa" d., „dimdenis", „runča" d.] B.

kalni: „auru" k. 8., „austrauta" k., [„ānes" k., „ban-
dzenes" k., „barbalu" k., „bēķu" k., „dalbja" k., „guoda" k.,

„ģerdes* k., „kaipšu" k., „koļas" k., „krāča" k., „ķeizara" k.,

„ķiķu" k., „punku" k., „tēvaiņa" k.] B.

purvi: [„baltakmiņa" p., „bikstu" p., „dievejais" jeb

„dieva" p., „māreņu purvelis", „svilums", „zemdegas" p.] B.

pļavas: [„abaviešas", „abrenes", „alksnene", „alvene",

„astītes līcis", „bajāra lāma", „biksu" pļ., „brandavīna liek-

nis", „briņķene", „brūzene", „bucenes", „cenkulene", „cim-

peles dīķis", „cikslis", „cūcene", „čalene", „čapstene", „dakšas",

„dumbras dīķis", „dundurenes aste", „dūkstene", „džūkstene",

„galodene"] 8., ģiezenes, [„jellakas", „jintars", „kannas dīķis",

„kazenes", „kazu-tēcis", „klāviņš", „kliebērzis", „knisene",

„kniepķina līdums", „krusta-līcis", „kumeļa-kāja", „kurpnie-
cene", „kūkampji", „ķēves aste", „ķipsnas līcis", ~ķīves dī-

ķis", „leitene", „lesis", „lēcajs", ~līdecene", ~līdumene", „lī-

dzumene", „līves" pļ., „lieknis", „liepenes", „luģene", „luo-

cene", „ļibene", „marķene", „mārenes", „māronis", „mešķene",

„nagažene", „pēterene", w pikuļa gals", „plaknis", „plikšķis",
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„plocis" jeb „ploķis", „podu lāma", „poģenes", „popenes",

„puķene", „pumpītis", „punkas", „raganu lāma", „rātenes",

„rā~tslieknis", „rētes" pļ., „rinkas", „rundāle", „ruskas līdums",

„rūnas" pļ., „sierene", „skrundu-leja", „spilvene", „spolene",

„stabalauks", „staļģa" pļ., «stampas līdums", „stumburene",

„sudmalene", „susekļa lāma", „švencene", „talcene", „talcenes

aste", „telenes",
w

tenceles dīķis", „trinicenes", „tušķa dīķis",

„upene", „vardulene", „vaska" pļ., „vecjānis", «veča dīķis",

„veretēzis", „vistenes", „visu-ļaužu-dīķis", „vīkšņa", „zāba-

ciņš", „zilā" pļ., „zīlene", „zuosskāja"] B.

lauki: [„moru" \.
f „vepra kalns", „vīdzirkšņu dīķis"] B.

meži: [„dalbis", „dekšņa", „kūlājs", „nabaga cers", ~pik-
uļu" m.] B.

ganības: [„kazas-ļipa", „reinenes dīķis", „šakaris"] B.

Cērkstes pag.; iedzīv. — cērkst(e)nieki
2
.

E.

1) aizpurnieki: „gīli", ilsumi, jaūnzemji, kalēji, lambrekši,

plikšķi, priednieki, skūjapji, studpnieki, ūdzūoliņi, vecvagari,

žagari; muižas: aizpnre, salas pusmuiža".

2) apšūciems un „purciems" B.: apšas, baļķlši, „
bangas"

B. (nav vairs), „daņas" 8., „ģērķi" 8., kāpnieki, „kneījas" 8.,

kellas, mazapšas, sili, sīmas, „skumpji" 8., „tuņi" 8., „zīvarti"

B. (nav vairs), žubas.

3) cērkst(e)nieki: „cepļi", dāneļi, kaūki, pezuļi, pučas,

pūddiņi, rlteļi, sillši, snikefi, stumbūri; muiža: Cērkste.

Ķ) marenieki: dzirkaļi, ezerkaūķi, kūbdanči, mariņdārzs,

pavari, skudras, sprudsti, zaķi.

ezers: miēļņzņrs.

leja: paūdzire (nie Tukuma),

purvi: [„jūd", „rebes"] B.

kalni: [„gastiņkalns", „megalinkalns", „padaudzilkalns"] B.

lauki: [„biedrainlauks", „ģerbuma" l„ „juomgala" L,

„purdārza" 1., „Schākardārza" I.] B.

grehču pag.; iedzīv. — grenčenieki
2. E.

aizstraūši, amuoliņi, apš(u)kalni, aūniņi, baūskas, bņrzū-

kmogūs, biržpēteri, bilavi, biēranti, brutenieki, būdiņas, būgūļi,
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ciēmatnieki, ciēmkalēji, cuktuņņi, datvcepļi, dreimaņi, duntes,

„
dzērves", eglītes, ērģelnieki, gabaliņi, garkieķi, glāznieki, gudrie,

ģibas, jaņķi, jaānpļavas, jānqni jeb jāņqni, jāņvēveri, jepji,

kaģi, kalniņi, kandufi, karuotiņi, kluigāni, kraūcmaņi, kraūči,

kulpji, kurpnieki, kinkatas, kīnicas, ķīši, lapsas, leības, liēkna-

kalni, liēlausi, liēļi, lubukruogus, maījubas, melmežnieki, mežmi-

ķeļi, mikstmutes (mikstmuši), miēgaiņi, mucenieki, muižnieki,

muldenieki, mušķi, mutstraūši („muc-"), namiķi, pantiņi, picas,

pirtnieki, pur(a)gaiļi, pūdgas, rā(v)mušķi, ritraji, riēpji, runči,

rūsteikas, ruojas, ruojmaļi, rudzemnieki, šiliņi, silmeži, skrimbas,

„skujas", spiņņi, spifdzenieki, sprungas, spuri, strautnieki, Straz-

diņi, suhtuļi, „sveipju" kruogus, šūvas, tiēsneši, tudjā(r)ti, ūļas,

vaķi, veclauki, vecvagari, velnalieknas, ventuļi, zaļie, zelta-

birzes, zudnes; akmeņu muiža, grenču muiža (nom. -i), kalna-

muiža, maīgastkalns, sātu muiža (nom. -/).

iHavas pag.; iedzīv. — iflavnieki2. E.

aļļas, bajāri, „bauskas", „bājas", bēršas (jeb ~-ž"), bēr-

ziņi, birznieki, bitšķqpi, biēžas, bliāskas („bluiskas" B.), bu-

šas, cīruļi, čabatas, damuižnieki, dāni, dari, eglītes,

enkas, garauši, „garķieķi", guņītes, gudšas, „ģibas", inkas,

jaānzemji, jākaš, Jeskas", jēčkalēji, v
kaudziņi", kāļaraagi,

kārtiņi, kronbērģi, krupīši, kundziņi, kulaiņi, leības, leiši,

lekužas, liberti (jeb ~-ar-"), liskas, liēkmaņi, liēltudmi, „lieļi",

luīkas, ludšķqni, mel{n)kājas, mežbūguļi („-boguļi" B.), „mie-

ķeni" 8., „mušķi", mūrnieki, „nūstoņi", „ņūmas", palkstqni,

paiķi, parhpji, „paņķi", paugas, „pāčas", pā(f)tudmi, „peiķi",

„peļķe", peļņi, peņķi, piltqni, pičas, puhtuļi, „puņas", pāces, pu-

čas, rasas, „raugi" 8., rēpiņi, „rītrāji", rudiņi, rumbas,
„ruojas",

rudmji, sīļi, skrebjezers, skrebji, „skrimbas", siīžas, sprungas,

sprudģi, „spuņi", staļ(a)vīri, stiēbfi, strīkeļi, „suntuļi", „tāmas",

„tempji", tiļļi, ufpučas („urpači" B.), valeikas, vambuoles, „vaski",

vecpaugas, vecvagāri, veģi, vehdes, „ventuļi", „videnieki",

viksas, vildiņi, viļņi, viņki, zariņi, zāģeri, „zeltiņi", zīles, zvitgz-

diņi, žaut(e)ri;
muižas: akmeņgrunte, degudle (iedzīv. — deguolnieki), it-

lava, kākumuiža, miēkqni, valdeke, vaski.
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ezeri: „melnezars a 8., miēstikis, „sterbeles" ez. B.

kalni: „auru" k. 8., „baukas" k. 8., „buku" k., kangares,

„laģu
w k. 8., „lemešu" k. 8., „lozītes" k.,

„spieķu" k.

pļava: akmenāja.

mežs: „sirēn-birze".

lies pag.; iedzīv. — llenteki2. H.

aīzpurvi, ahšitas, bemberi, biēļas, brunavas, gražas, intaiši,

iņki, kalējiņi, kalnēji, kannenieki, klāsi, kupji, kufsas, „ķiepji",

laugaļi, „lēči", ļuļļas, mālderu muiža, padēļi, peles, puļas, puo-

kaiņi, rakažas, šiliņi, stēguļi, stūri, tautiņas, tudsaiņi, vanagi,

veļas ;

muižas: Īles m., klāviņi, krievu m. („krieviņi" B.), tē-

šaiņi, upes m.

ezeri: „ružu" ez. 8., sesavas ezers, „upītis" 8., „vi

pēdis" B.

purvi: [„aņģu" p., „audiņu" p., „kuņaitenes" pv „mc

denes" p., „sušķu" p., „zviedru" p.] B.

kalni: [„abrenes" k., „alteru" k., „čēmus" k., „immu" k.,

„lapuķu" k., „mednenes" k., „skribes" k., „zilais" k.] B.

pļavas: [„aņģis", „audžu" pļ., „ažupurvs", „balzienu" pļ.,

„kalītes" pļ., „laipene", „ruikas" pļ., „sudrabene"] B.

jaānpils pag.; iedzīv. — jaānpilniekfi. E.

abavieši, andārt(e)smuiža, apsaujas, apsītes, atāli, atva-

sāji, āuzāji, ābuļas, āpšas, āžagalvas, baltiņi jeb baltie, beķeri,

bites, blusas, brandavi, brātūži, brehci, bultes, cērpi, cukaiņi,

čakši, čļkas, dački, dedziņi, degšņa, dupuri, elderi, „elejas",

elīna, garlauki, glūdaiņi (ar nestieptu ū), grīvenieki, ģņrmaņi,

iēvalti, jaānseži, jaūnzemji, jānamašas, jumprāvnieki, jurģi,

jurģu muiža, judži, kalniņi, kaulaiņi, kleberi, kursenieki (ar

nestieptu ur), kvankstes, ķepuri, ķēķi (ar nestieptu ē), ķimslši,

ķifhši, ķīļi, lauka muiža (iedzīv. — laucenieki), lēļi, lemesīši, lemeši,

leveste, libartiņi, līdumi, liēlūži («lielie luži"), liēpiņi, luodes,

māriņu muiža, mestari, miezāji, mufdas, mūrnieki, nudvadnieki,

pavāri, pāki, pākimši, pēpīši, pēpji, pēpuļas, pilSāti, pilsciems,

pļavnieku muiža, prigas, priēdaiņi, pulkas, raģinieki, ruodiķi,

ruozas, sīmaņi, spafvs, spuri, stabiņi, sveīkuļi, sviļi, tauras,
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tiltiņi, trīdiki, uoliņi, valdavas, vecvagūres, veģi, viļltes, vītiņi

jaūnpils.

ezeri: baūtēlis, „kliģu" ez. 8., mellīzeris.

kalni: „baugas" k. 8., elleskalni, [„eņģeļu" k., „galviņu"

k., ~karstais" k.] 8., kārtavu k., [„kraģa" k., „kurvja" k., „mil-

tiņa" k., „mora" k., „petkus" k., „sētakas" k., „vēres" k.] B.

purvi: [„betiņa" p., „pampja" p., „tauvenis", „tīrelis",

„vandzieris", „zemdegas" p.] B.

pļavas: [„abrene", „apaļene", „bebrutes", „cālene", „cī-

rulene", „ciematas" pļ., „čarksnes" pļ., „čoču" pļ., „čūrenes a

,

„debesenes", „degums", „dravene", „ģerika", „kaļķene", „kā-
les" pļ., „klagacis", „kņīvene", „kuģenes

a

, „ķengares" pļ.,

„ķīsene", amukiejas" pļ., „paunas" pļ., „peku" pļ., „pērša" pļ.,

„plinkšķene", „pļepene", „putnu-liekna", „rāts - liekna", „rodi-

ķene", „starene", „sudrabene", „špiltene", „trejkājīte", ~ummis",

„uodzeja
ft

,
„vārtenes", „veidis", „vēverene", „zāģenes", „žīda

bārda"] B.

lauki: [„blaknas" 1., „krava" 1., „namītes" 1., „pametuma" 1.,

„pūteļa" I.] B.

meži: [„audzis", „brukslis", „buka birze", „degas" m.,

„dziru" m., „leišu" m., „pumpenes", „vara sils", ~vilka-dārzs"] B.

ganības: [„audzītis", „bāces", „kajegas", „klinkas", ~liekna",

„padega", ~plosta-krūmi", „sudraba-līcis", „viesulene", „žīdu

kapi"] B.

Lestenes pag.; iedzīv. — lestenieki2
.

E.

„banci", bāči, būļas, bites, bit(e)sšķqpi, brāžas, brīlanti,

brūveri („brūveļi"), budēļi („būdeles"), ceīpūkstes, cīmļi, dreī-

maņi, dziēdres, dziedzeri, ērmes, gaiļi, ģefķi, ģibēļas, īlenieki,

jāginti, „kalniņi" 8., kannenieki, kaūliņi, kārklaiņi, kārkli, „kli-

bīši", kraāčas, krikšas, kripji, kūīļi, kundziņi,
„
kunkuļi", „kuņģi",

ķirukaleji („ķīru-"), kiki, lakukalēji, lapsiņas, lāči („lāci" B.),

lentas, lepukstes, liči, liēljāņi, luoģi, makīkas, mazbites, meldiņi,

meņģi, mizas, mucenieki, muižnieki, palanci („pālanci", „pā-

lansi"), pampji, pastari, paūģibeļas („pauģubēļi"), plinkši, „puk-

steņi" („puksteiņi" B.), putni ('putnu kruogus), putniņi, pūces,

pāpji, pāri, remesi, rezes, ruņģi, rūsas („rūsas"), rājas, sakārņi,
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saliņa-kraučas, saliņu-pūpji, silgaiļi, silīši, sīriņi, skapji „skrāpji",

snibas,
H

snīdari" B. (nav vairs), „spirgas", spigi, stāvaiņi,

stintes, stīveri „streiti", stūrmaņi, „svilpji", svīķi, tefhpji, tēviņi,

tllikas, trihči („trincas", „trinci" B.), ungarkruogas, uormaņi,

vamži, vanagi, vecvagūres, „zemgaļi", zūtari, zvejnieki;

muižas: abavas m., ferlantū m., kūrļa m., kliģu m. (iedziv. —

kliģenieki), lestene, māriņa m., melderu m.

ezeri: spigus ez., „uoglenis" B.

kalni: dzērves k., Jumpravas" k. 8., „kara" k. 8., kāka

k., [„krusta" k., „ķēdes" k., „maiku" k.] 8., mežmales k., pūdū

k., tīkla k., zilais k.

pļavas: [„abrene", „bērīša leja", „blāķa dambis", „can-

cene", „čāpu dambis", „čurkste", ~dzilenis", ~džūkstene",

„kales" pļ., „kalvenis", ~kapene", „kažuoka lāma", „kāļa" pļ.,

„klampene", „kūlainis", „meitu lāma", „mēmais dambis", „pa-

varu mežs", „pulkstene", „rasene", „sāmete", „slocene", „smē-

dele", „spīdzene", „šautrupe", „taurenes" pļ., „taurenis",

„uoglene", „valkšenes" pļ., „žagatene"] B.

lāmas: [„bunkša" L, „degas" 1., „grieznas" 1., „ļugas" 1.,

„pumpene", „tritavu" I.] B.

meži: [„astiķu" m., „āzens",
w
brukslis", „gāgares" m.,

„griķens", „kadziras" m., „merdzes" m., w
rankaviča", „ruņ-

ģenes", '

w
svilums",

M uogleņa kalns",
„
vecums",

„
velna" m.,

v
vēja pūtes"] B.

lauki: [„ģērbums", „tēvaiņa kalns"] B.

ganības: „vītus-leja" B.

pētertales pag.; iedzīv. — pēter(tāl)nieki2. E.

baļļas, brahdziņi, briņķi, celmiņi, daībji, dzērves, grebļi,

jaūnzemji, jeskas, kahnenieki, lāči, „mazpuņi", melnalkšņi, meža-

vrūši, nūstiņi, nudvadnieki, ņuoņas, platauši, prūšīši, prūšē>ni

(„dambji, videnieki, pluģi"), pūslīši, rubuļi, spuņņi (~puoļi, cī-

ruļi"), stirnas, straūtiņi, stūrmaņi, šķilti, tampiņi, tāmas, tempļi,

veģi, vimbas;

muižas: pētertales, snapji.
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praviņu pag.; iedzīv. — pravenieki
2
.

£.

apškalēji, ābudmi, baušnieki, bāliņi, beītiņi, bīriņi, bāriņi,

cērties, dzeņi, dzifņi, džundžas, eglītes, „gaiķi*, garauši, gavēņi,

graudi, grebšas, guobdziņi, ģibeikas, kaltiņi, kannenieki, karudt-

nieki, kausi, klabatas, kuhdziņi, kūlas, kindi, latnbrekši, liēl-

laūki, māli, mizas, miēčas, mucenieki, pastari, paūri, piči, pithpas,

rasaiņi, ratnieki, rumpji, saūši (viensk. s-sis), šiliņi, skrīveļi,

stumburi, stuQp(e)nieki, svikri, vecvagāri, zeīlūri;

muižas: praviņi, slučkas m., spifgus (iedzīv. — spirdze-

nieki), Ulmaņi.
birzes: degšņa mežs.

pļava: liēknes pļ.

rethtes pag.; iedzīv. — remtenieki2
.

E.

ahšpēteri, apšenieki, ašenieki, aūdūri, āžamačas, bāliņi,

bēžas, biļļi, brātūži, „brūveļi" B. (nav vairs), „būņikas" 8.,

caūnes, celmi, cepļi, cefpi („cērpi" B.), ciskaiņi, ciēmūti, „dradži"
B. (nav vairs), „dulbi" 8., eglītes, ēveles, glūdaiņi, grūdsti,

igauņi, īleni, jaūči, japaras, jnrenskapari, „kajagas" B. (nav

vairs), kalītes, kaļķi, kazenieki, klagūti, klapkannes, „k\enc\ a

,

krumeši, kukšas, kuņkūri (guoži, kalēji i*siliņi), vēveri), kupšas,

„kūlaiņi
X

,
kūlas, kekaras, ketlēri, lancenes, laukakivji, laū(k)gaļi,

lāči, leiši, leļi, lūkni, matiņi, melgravji, mucenieki, muldaiņi,

mūrnieki, nikužas, „nuovadnieki" B. (nav vairs), paūti, pažūo-

beļi, pēternieki, „pinkši" B. (nav vairs), pipeņi, platiņi, pluoči,

rāceņi, „ruģi
tt B. (nav vairs), „rūņi* B. (nav vairs), rāši, rudžū-

kalns, saūlltes, „seski" B. (nav vairs), sitēji, sīmaņi, skafdi

(„-asa B.), skūdres (~-as" B.), spigi, stapūni, „stelmākari tt

,
stipe-

nieki, stmpiņi, stūrīši, šmīdrqni, teteri, „tīreļi" B. (nav vairs),

upesķivji, valki, vecpeķi, vēji, vēzes (ješūs-), vilki, vīndedži,

viēkaļas, zaļumi, zllņni, zīzeļi, zvejnieki, žagatiņas;

muižas: „grosti" 8., kāpelēs, rāvas, remte, smukas (iedzīv.—

smucenieki), vīšiņķi (iedzīv. — vīšintnieki), viēsatas („viesāii"

B.; iedzīv. — viesatnieki).

kalni: [„buļu" k., „burlaku" k., „circeņu" k., „duļķa" k.,

„doņu" k.] 8., „kurpniekkalns", „ķiputu" k. („ķipatas" B.),

[„mera w k., „tēva
X k.] B.
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purvi: [„dulbis", „kāršu" p.] B.

pļavas: „druvas", „dūšsilas" 8., „dzirmaļu lieknis" 8.,

„egloņa", „jaūjus", [„kazu dīķis", „krāmene", „lancenes", „leišu

dīķis", „līkuma dīķis"] 8., „lieknis", „mušene", [„nūjas" pļ.,
„nuovada strauts", „poļu lieknis", „staidzene", „suņu purvs",

„taures leja"] 8., „vascenes", „zaķenes" B.

meži: dugas m., [„kaķu-nagu birze", „kleberene", „medus

birze", „piķa" m., „trumainis", „vilcene", „žagatene"] B.

lauki: [„audžu" 1., „kuiļa" L, „struņķa" 1., „tauku druva"] B.

ganības: [„mīklenes", „perikas"] B.

reņģes (tagad: zebrenes) pag.; iedzīv. — reņģeniekP. E.

aņģni, alkšņaragi, apšenieki, ārīši, baltiņi, beikas, befkl

(„berkas" B.), biļļi, birznieki, ciskas, clemātes (jeb -i jeb -as),

čakši („čaksti" B.), čegl, dadzītis, dakšākufi („dekšf kuļi"), dārz-

nieki, drukas, dūņaini, ezerlūki, garuozas, gāguļi, grabas, llqnl

(jeb Uini), jaūnzemji, jākaiņl, juhgaiņi, juoņl („juoni* B.),

kalnējl, kahnenlekl, klaihbēfi, klāviņi, klumpjl, kuņas, ķūku-

kalnl, lambērģl, llēpukalni, lūsi {lūši), ļekūžas, ļūmaiņi, meijas,

midzeņi, mukas, muodrl, nuovadnlekl, paūliņi, peles, pņrkuoņl

(jeb -ni), pintuļi, „plunķi" 8., priēdaiņi, punkas, pufv(a)lūki,

pūdaiņi (jeb pūdējams), puočas, raģi, rambužas, ražas, rudžukalni,

šiliņi, silukalnl, snikeņ, staltes, sumaragi („sumeragi" B),škiēt-

nleki, štates, turki, tudmaļas, vārnas, veverīši, villikas, zāģefl;
muižas: ārīši (jeb ārīši), greņči, reņģe, ~tīku" m. 8., upes

muiža, vidus muiža, zuši.

ezeri: svētes ez., zebrus ez.

kalni: „baužu" k. 8., elkus k., krāču k., laāču k., mēfa kalns,

pļavas: rukulis, liēkns, padambe, kazenāji.
meži: bukstrauts, pumpurs.

Sēmes pag.; iedzīv. — sēmniekī 2
.

E.

akuoti, apaļie, „audari", „auziņu" m., bemberi, bņrzkalni,
b§tas, cepļi, ceplīši, „cīruļi", druki, „dzeguži", ezerkatni, „griķi"

8., ģiēzas, jaānzemji, kaķģni, kalēji, kal(n)mezi, kašīlas, kauguri,

„kāvužas", knibi, koršas („kuoršas" B.), kulveni, kūlas, ķebļi,

ķeītas, ķivūļi, ķīkaļi, ķīvīši, laūgaļi, tālas, lāpeni, llbetes („lībieši"),
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likaiņi, tiki, liēkaļi, „lieljāņi", „liepkalnieki", luddes, mazkruo-

dziņi, melri, mīļkalni, mucnieki, «novadnieki", „pakulas", „pā-

vuli",' perkuoņi, picas, priēkuļi, puhdžuri, pustiņi, pūnieki (jeb

-eiki, „puņenieki"), puoļi, radziņi, ragaiņi, ratnieki, reķi, ruojas,

sandari, sīmaņi, sipuoli, ~skribatnieki", spicnieki, spruoģi, strau-

tiņi, struņķi, sudmaļi, sulas, šaldari, šnideri, terhpji, tiltiņi, tīlas

(~tīļi" B.), tiesneši, tuotas, vecumi, „vecvagares", „zaļie", zvirbuli;

muižas: brizule, „grundžu" m., kaive, kāre, lejasmulza,

pliēņi jeb pliēnes, rauda, sēme.

ezeri: kuoknesls, „kuopezers" 8., „ķeldas" ez. 8., „li-
nezers" 8., „līkainezers" 8., mellene.

purvi: [„krustpurvs", „kuoppurvs", „nīžu" p., „poļu" p.] B.

lauki: [„briņķlauks ft

, „manķenlauks", „padruvas" I.] B.

kalni: [
wjūriņas" k.*), „ķēpurkalns", „ķīragkalns", „pa-

deģu" k., „padrunkalns", „stieģelkalns", „svilumkalns", šū-

puļa" k., „valdžepu" k.ļ B.

pļavas: [„blusu" pļ., „gredzenpļava", „ģērbumpļava",

„klippļava", „rumpuļpļava", „uterpļava"] B.

meži: [„abraskalna" m., „aklais" m., „legzdoņu" m., „lī-

gaiņu" m.] B.

ganības: [„briežu kakts", „rankas" gan.] B.

slafhpes pag.; iedzīv. — slampnieki2
.

H.

balgāļi, balerl (jeb ~-ari"), bņnūžl, „bubinskas", buhdze-

nieki, bāriņi, „čabas", dērtčt, dlfhzas, „dzirkaļi", enlņi, gravnieki

(„grāv-"), ģeņģefl, imzenieki („imzemnieki"), jaunzemnieki (Jaūn-

zemji"), juostl, kaībeles, kaln(a)pūfi, kalniņi, „kambri", kāršupji

(jeb w
-ar-"), klibqni, kruodzenieki, kiki, kivuļi, ķiļl, lāči, lin-

draki", liči, „mašeni", melragl, pičl (jeb ~-as"), „popji", „rutki",

rāsi (jeb ~-ši"), „salenieki", „sarmas", savēji skri-

benieki, straģi, strauceļl, strēlnieki, tiēči, vāekūjas, „veidnieki",

vēveņ, „vilciņi", vlnsteyi (,minsteri"), vlbuļi; Slampes muiža,

vikseles muiža.

tīreļa purvs.

ezeri: [„ārnas" ez., „suteņa" ez., „umžu" ez.] B.

*) no šī kalna vakaros var redzēt Rīgas bākas uguni.
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lauki: [„bluķu kalns", „dzira", „dzirķuļu kapiņi", „lai-

viņas poča", „miglenes" 1., „
možus" 1., „novadiņi", »peču

kalns", „potes" I.] B.

pļavas: [„abriņa", „altara dambis", „apsuls", „ažitene",

„āna leja", „āpšene", „babene", „bagona" pļ., „bāgale", „buļu

lieknis", „culdurene", „deguma bedres", „dumbriņa", „ģēr-

bums", „judenes", „kalnapūrene", „kliņģis", „kumeļu kakts",

„lanka", „laukgulu" pļ., „lāču caurums", „lieknis, „možene",

„naudaskalns", „pejas strauts", „peļu kakts", „podu kakts",

„podzene", „rīkle", „saulītene", „smiltene", „stumpis", „svi-

lums", „umžu" pļ,, „vīžupe", „zemdega"] B.

meži: [„bāgale", „bičuļu birze", „biksene", „degums",

„dregsna", „iezura kalniņš", „lēcu kalniņš", „mazais mastiņš",

„meskus egles", „miezaja apakša", „pūrvietas", „skrodeļu kal-

niņš", „stabeklis", „staltu sils"] B.

ganības: [„kartavu kalns", „lejmale", „puriņš", „puoča",

„tēce"] B.

sludkumbergas (tagad: milzkalnes) pag.; iedzīv. — sludkum-

berdznieki2
.

E.

brūveļi, būvmeistari, čtejas, daķi, damjaodefi, dīriķi, dūckas,

dūtes, dzirai, „garauši", ipšas, kalimbji, kalndaki, kannenieki,

kaūsenieki, klinciņi, klinkas, kraķi, kanči, kufsieši, kīmaras,

liihbji, Unas, luleni, matiņi, mucenieki, mūrnieki, peīzumnieki

(„pēzemnieki"), piihpas, ptataši, plūčas, pūces („pūri"), rikuļi,

rūsi, seņķeļi, skapji, slavieši, struņķi, svilas, svites, šķepnuoki,

ūdļri, uzgaļi;
muižas: allne, antlava („altenava"), dafbe, sludkumberga.
kalns: milzu k.

Sniķeres pag.; iedzīv. — sniķernieki2
.

E.

āžļabas, bēžas, brieži, butkl, černauskas, dzersi, elguči

(viensk.: elgutls; arī „jaunzemji" B.), granduļi 8., grūdi, ģirdži,

juņķeļi, „kanavales" 8., kāvužas, kumpqni, kurmji, ķaūdas,

ķifbas, ķirtuml, leljas, mešķi, peļdži („peldži" B.), pūriņi («pū-

riņi" B.), rubeņi, rudeļi (senāk: „petrenieki" B.), rungas, rutki,

sakalt, silučl (viensk.: silutis), strēļi, šaltsnl, tņručl (viensk.:
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terutis), 'turhsiņas, upenieki, ūskūri, vaīdmaņi, volti, vanagi, vec-

kmoģeji (
w

-eri" B.), vecvagūres, zēvari, zīles.

kukuru muiža, Sniķeres muiža.

purvi: [„bernu liekna", „dartes" p., „rungu" p., „zapes"

p., „zemdaga"] B.

kalni: [„kāķu" k., „lēkavas" k.] B.

pļavas: [„cērpaiņu" pļ., „dzilnu" pļ.] B.

ganības: [„mūrišķes", „plātiņas"] B.

meži: [„bučas", „dekšņas", „druobsti", „kukuru egles",

„kulvenes"] B.

Struteles pag.; iedzīv. — strutelnieki 2. E.

aizliekņi, w
aņas" (steki, šjampas, vēveri), „āļaslauki" 8.,

ūrišļauki, balbarži („baldbarži" B.), bāļltes, birznieki, bunduli,
dilbi („dilbas" B.), druviņi, dziyas, dzirenieki (~-inieki" B.),

jaūnzemji, kaln(a)sqtas, ~kaņķi" B. (nav vairs), kraūčas (ķengas,

„zīvarti"), „kūlpēkas" B. (nav vairs), ķiluži, ķūfķi, limbuļi, maī-

kūžas, pavasari („kraķi", „ledaini"), peīžas, pifnas, pladaras,

rubuji, saldenieki, skaras, skāmestes, „slampa", spuņņi, „uor-

maņi" B. (nav vairs), vates, vecvagari ( w-vagares" B.), „zvirgz-

diņi", žagariņi;
muižas: aūziņū m., bundžas, melkaji, skuju m., Strutele.

dīķi: [„ašu" d., «caurais dambis", „ceplenes" d., „degu"

d., „doblītis", „eitazis", „glūdeja" d., „kumpja" d., „pīsa" d.,

„puķu puods", „puncene", „ruskas" d., „sālima" d., „skaras"

d., „uodzene", „vedeklas" d., „viksiņš", „vīrute"j B.

kalni: [„auna" k., „bečas" k., „dieva" k., „knipeles" k.,

„lenču" k., „māku" k., „pricīša" k., „poļu" k., „raganu" k.,

„riteņu" k., «tuņņa" k., „turņa" k., „uodžu" k., „vējeņu" k.,

„vilka" k.] B.

pļavas: [„bērzu lāma", „buciņš", „čuža",
„
dzērvene",

„dzirene", „grasene", „grebšu līkums", „grolla", „kājiņa", „kna-

ģītis", „krolene", „lancene", „limbulene", „linkulis", „liekna",

„morene", plocis", „rācene", „rāvene", „skulte", „vaska leja",

„veļu līcis"] B.

meži: [„beržeļi", „cerpaja", „gredenes krūmi", „guovs-

aste", „kaķes birze", „krievu" ra., „kumpis", „lapsenes", „lē-
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caja" m., „līganums", ~mēru alkšņi", „padura" m., „pīlene",

„pumpenes", „rāvas" m., „Sonasti", „vībulu ciems"] B.

lāmas: [„driksna", „griezes" L, „ļovene", „pusčukas" 1.,

„putras" I.] B.

stūfu pag.; iedzīv. — stūrenieki2

1) dūrenieki: birži, briņkl, dadžukalns, dārznieki, duras,

galvenieki jeb urgas, „gulbji", jaānzemji, jeflakas (Jēlākas"),

kalniņi, kaūladikis, kraģis (jeb „-ītes"), kuņas, laāgaļas (jeb

~-les* jeb laūgaļi), līdumi, liepiņas, pllņčas, pufvlņl, reģlnas,

ruki, smlltalnls, spafvlņl, tīrelis, duru muiža.

2) sturenlekl: āri, biļļi, birznieki, birži, buki, buhcl (jeb

-ci), brlņkl, brammaņl, buņl (jeb -as), cieši (jeb „-sis"), drel-

maņi, duņki, dupurl, duras, galenes, ģlgafi, klences, krahkuļl,

ličl, melgfāvji, mež(a)dambji, mlēškl, miētnleki, prlēdalšl, priedes,

rumbas, saāzeri, setmuļl, smukas, vanagi, zaļumi, zāļukājas, lubu

muiža, stāru muiža.

kalni: lauču k., možu k.

meži: bruņu (~-ņu") m., pampas m., uodzlņu m., zuoķls.

purvi: briežu p., dievējais jeb dieva p., dāņu p.

tūkuma mežakunga pag.
2
.

E.

blčujl, bļuodnlekl, dihki („dinkas"), „gaiļi", grebji, griķi,

iskuopjl, „kurtiņi", kūlas, llkauškl, „liepmeži", „putnkalni",

razbltefi, „riguļi", rutki, saūsūpjl, šnldefl; lustes mža.

tūmes pag.; iedzīv. — tumenlekl2. E.

„afpi", balgalvjl, „baroni", bāriņi, nbērziņi", blfžjāņl („bifz-

jāņi"), čūras, čūdmas, damūlžnleki, dreģl, ezergaiļi, galdiņi,

„gaiļi", graūdi, griķi, jannmūlžnlekl, jaūnzemji, kadažas, kaln-

jūņl, katlāp(j)l, kažntekl, kāvužas, klaūvas, krekl, kfaūčl (jeb
~-ces"), kūla, ķellas, „lejsmuižnieki", teķi, lenči, „lengavas",

paegļi, paūkas, pļšenl („pfršeni"), ptčas, ptntes, „pūces" m.,

„ruļļi" (iznīcinātas), ruojas, sēlīši, sīļi, skaūģt, skāmaņl, skrebji,

stirnas, „švītu" m., tihtarl, tnomenl, uhgurl, veģl,
,;
veļķis".
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muižas: „daībe", „dimzas", „garā" muiža, j'aun-muokas m.,

rudtkaļi, tume, vilkāja.
kalni: „dakšu" k.,

B vilk(u)kalni".
ezĢri: „kaz£zers", „viksle", „zvārgulis"

purvi: „bandu" p., „vēžu" p.

pļava: wrācenaja".

„akļezers" («krūmi)

„platā smilte".

uozuolmuižas (tagad: smārdes) pag.; iedzīv. — udzuotnieki2
.

E.

aļčas, aūniņi, ažītes, āmarnieki, baltači, bičūļi, brūveri,
„bučkas", buļļi, burkas, cērp/i, cīruļi, dalbe jeb dambji, dambīši,

daņķeni, „daņas", dīci, dūckūopji (jeb ~-kupji"), dūfhbri, dze-

gūzes, dzirjūņi, egles, ērces, galmačas, graūdi, gravenieki, griķi,

guņas, gūģeni, ģeņi, ģeriņi, ģefķi, imakas, iēlēči, jannistabnieki,

jātnieki, kalūči, kalniņi, katlāpji, kaziņas, kažuoki, kāvūžas,

klapkalni, klūgas, klūdpji, krastiņi, krāmi, kūški, ķelderi, ķelpes,

ķemeres, ķēniņi, ķifpji, ķivuļi, laūk(a)sargi, lāmas, legzdiņi, mā-

mas, mežmačas, mucenieki, pakšķi, paāri, pipji, „platačas",

„plikšķi", plinkšas, priedes, pumpiņas, pūriņi, purmaļi, raūciņi,

reki, rešņi, rēpiņi, riekstiņi, ruģeļi, ružas (pihkūļi, sprunguļi),

saklauški, silīši, sivēni, skudres, skūfhpji, „skuras", slēdes, spaļļi,

spindeles, sprudsti, strudbaki, „stuči", stūri, sudeģi, svinnas,

svites, šamūriņi, „šķežu" ciems, šķūtnieki, škiltrīži (šķiltrīteri),

tuņas, udlas, valeikas, vanagi, vašalas, vācieši, vākas, vārkaļi,

večātnieki, vidukļi, zeļļi (karuotnieki, lērumi, vēveri), zīvūrti,

ziēmeļi, zvirbuļi, žagari;

ciemi: ārlavu c, klapkalna c, purva c, ružu c, spaļļū c,

šķēžū c, zeļļu c;

muižas: smārde, tīle, udšleja, uozuolmūiža

kalns: milzu k.

ezers: valgums.

pļavas: pulkainis, slapenes, vidzdruvas.

purvs: tīrelis.

Vadakstes pag.; iedzīv. — vadakstnieki2. E.

alši, bajāri, baršūki (jeb bār-), benaiši, bernāti (lejas un

mūcenieki), burkāni, „cilme" 8., ciēkuri, daģi, „dārgaiši" 8.,
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dāvīdi, dīķi, dūdari (dūdāri), eihbi, ermaņi, ēķl (jeb ēķi), gaili,

galanči (jeb -cl), „gēger" 8., jānuļl, kalnajāņi, kalnajuri,

katkliņi, „kašu" 8., klāvaiši, kukarazt, kurmji, ķirbas, laivi-

nieki" 8., lāči, lukužl, makšl, marvalšl, [„meiža", „millezaiši"f

w
mucinieki"] 8., mūrnieki, [„nārveļļi", „pešik", „piltiņ", „pla-

teķi", „puidagge", „pukšu"] 8., puķes, raņķl, „rudbaru" 8.,

ruķeļl, [„rumbenieki", „rutkeli", „ruzli rt ] 8., slbarl, slāmaņi,

smitlšķl, „spaude" 8., stūrīši, „svingi" 8., šarki („šārķi" B.),

šlnki („šinkus" B.), šureļl („šurili" B.), švinti. „tupiķe" 8., tudmi,

upenieki, vatuļl, vēji, „vikaiši" B
,

viperti (jeb -arti), „zvirgzdiņ*

8., žulpas;
muižas: benkava, Vadakste

vecmuoku pag.; iedzīv. — vecmuocnleki2
.

E

auči, biržvēveri, blēļas, bresmes, cērpl, čāras, dunkas, dudbeļi,

dzelves, kalniņi, knaāki, kripšas, kupli, kllent, klļl, meļki, mucenieki,

nastas, padegas, pauciņi, plēves, plutas, purvēverl, pāpjl, puod-

nlekl, renčl, ruoņl, Šiliņi, sniķeri, statiņi, „sveikuļi", tlltmačas,

ttmmermaņl,
„
teteri", tum(e)nlekl, uozuoliņi, vālītes, vecvagafl.

muižas: vecmuokas, vilksalas, zvare.

ezeri: sēklis, vel-ezers, valtlņ-ezers;
„
lamas" atmata.

ventspils apriņķis.

dundaga(s pag.); iedzīv. — dundadzniēki jeb duhdzlniēki1
. Pl.*).

Aizkalni, „aizklaņi", akmeņkalni, ahduļi, ahdžaki, aņdžiņi,

aņņas, ahtes, anuži, apses, aānlņi, avuotiņl, ābelkalni, ādģēri,

baķi, baltsarl, baučl, bažl, bātes, beitiki, bertmeji, bērziņi, bērz-

kalni, „bētes" 8., blknlēkl, blški, blāķi, bluomiķl, brahčl, brauskas,

brlkšas, briēži, brukt, brusas, brākfl, brūveri, „bruoķi", bubriņi,

bunkas, buži, budenes, bukalti, buvmelsterl, „buozas" 8., celm-

valkl, ceplalejas, cēģl, clēmgalt, čāčas, čtēkuri, čulbes, čuīičas,

daiki, „dainis" 8., degšņi, deguni, deīdas, delniēki, diļķi, dingas,

dingaskalni, dižahtes, „dižkalni", dižkārli, dižkaspari, dižupji,

*) maju vārdi Dundaga lietojami īsti tikai vienskaitlī. E.

10
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dīķi, dīķkalni, dīķsargi, dlriņi, „dieviņi", „dievrīkstes", drav-

nieki, drekniēki, „dugiņi", dufhbrušalki, dūki, dzegužkaleji, dzēr-

ves, egles, emari, emarkalni, endzeļi, „eniņi", ezermuīža, ēvarži,

„gali", grabas, grāveri, grīvji, gruži jeb gruži(?), ģeiči, ģiģi, igriči

(„igviča"), ihdriķi, irbeskalni, īvniēki, iēlahti, iērniēki, jākdeli,

jaņknūtes, jaunarāji, jaānbriēži, jaundiļki, jaunduores, jaūnkal-

niņi, jaūnklāvi, jaūnkrūmiņi, jaūnlidumi, jaūnmuiža, jaūnupji,

jaūnvietas, jaūnzemji, jeīči, jokas, jokumi, jokūmsāti, jūījas,

jurģi, jūšas, juzupji, jūras, kadiķi, kalēji, kaļķi, kaļķūpji, kaln-

būhkas, kalni, kalniēki, „
kal tiks", kahgafi; kaņķumi, kahniēki,

kaziņi, kādikši, kāpas, kūrdiņi, kārkli, kļāvi, klūvnieki, kluči,

knūtiņi, kogrīves, koījas, kokas, kramniēki, krastiņi, krāģvalks,

kraāķi, krēķi, kristi, krukši, krumali, krūmiņi, kmčjas, kūblas,

kuļki, kūfči, kūrgati, knrpniēki, kužnieki 8., kūkiņi, ķeiri, ķeļķi,

ķesteri, ķilmiņi, ķihni, ķīri, ķīši, ķuoķi, labrehči, „lambraks",

langmaņi, lapiņi, latumi, laūcki, laukgaft, laūkdihgas, laūki, laūk-

sargi, „Jauļi" 8., laūstiki, lāžas, lecniēki, leīši, lēkši, liēpati,

liēpatmeīfi, liēpkalni, liēpniēki, loki, ļo\li, lommi, ludi, lūterbdzes,

luterkalni, lūši, lāžniēki, luodiņi, luonasti, maģiēre, mālāji, māli,

mālkalni, mālvalki, māmasmeži, mazupji, medni, medzefi, mē-

ģenes, meīfi, melderi, meļķi, melngalvji, melvēvefi, mestri, meži,

mežmači, mežsargi, mežvēveri, mežvistas, muļķi, mūki, mūk-

zemji, mūrniēki, nabali, namiķi, nitali, niēdali, odumi, olsteri,

paīsali, paņi, paūļi, paūsi, paūšļi, pārupji, pehtes, pernītes, pesteļi,

pņrkudni, pļrkuonkalni, pēterkalni, pētermači, pigas, pilsupji,

„pijas", pinniņi, pipari, pīnieki, plaģi, plaūcaki, pļavsargi, plin-

tiņi, pofhmas, preces, prūši, pnnčaki, pūriņi, pūpavi, purlidumi,

pūteri, pūces, puodnieki, puopnieki, puorsas, ragavi, raķi, raņ-

ķeniēki, rākstes, reīņi, rīzemes, riēpaldi, rudiķi, rukši, rūši, moči,

rudpiķi, saldnieki, salmiņi, santes, sāleji, sārnasti, seņķi, sil-

ābrami, silgaļi, sili, šiliņi, silkalēji, „silnieki", sīmas, slakteri,

sluotiņi, snikefi, spiceles, spriņģi, stamstes, stiēbri, stirniņi,

strandas, strēlnieki, sufhbreniēki jeb sumbri, suteņi, sūdnieki,

svqreni{?), šķērpiņi, šleseri, taīzuli, tetersāti, „tildi
w

,
tilmači, tirķi,

tlļi, toti, trīšaāti, troļi, trušiņi, tūskas, tūļi, tudmi, upesvagari

(arī: namiķi), upsitis (nom. s.), uši, ūdri, ušas, uostūpi, uoši,

uoškalni, ūdzūoliņi, „vadas" 8., vagari, vades, valgani, valki,
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vangali, vaūreji, vāci, vāčaki, vāveri, „vecaki", vecdūdres, vec-

klāvi, vecmājas, vecmuīža, vecvietas, vecvilki, vēži, vilciņi,

vil{k)krāģi, vihkalni, vīgriēži, „vīlew

,
vitudli, vīzenti, zaķi, zāģi,

. zelmeri, zeltapses, zeltmājas, zemdegas, „zemteri X B. (nav vairs),

ziēpani, zvaguļi, „zveibuļi" 8., zvirbuļi, zviēdri, žagatas, ža-

gatastes, zaķiēri, žudki, žudnaki.

ciemi:
'

alakste, anstrupe, cirspene, cirstes, dižiēre «diž-

ifve), gavesene (> gaāsene), ildzere, jaānciēms, košrags, knrbe,
labdzeres c, lapmeža c, latve, maģiēre « maģifve), melsils,

mežildzere, muņu c, neveja, pāce, piltene, pitrags, „puiš-

kaln(n)ieki a

, sabdaga, „saunaga" c. 8., saāstere, sikrags, ūķene,

udste, vādzere(s c), valde, vīdala, žuocene („žuociems");

muižas: āžu m., ģibka, ģibzde, kaļķi, kolka, ķurbe, laūk-

mūiža, slitere, sūde, valpene, dūhdaga (ap džūksti runā: dundāga).

ezeri: baltezers, diēviņņzņrs, „sturiņ-ez." 8., „kutiņ-ez." 8.,

„puterezers";

[pļavas: dēvite, gudblankas, „ridalas
tt

pļ., liekne, lepste,

Sēme, „kanga", pieņi, viga, velkama pļ., sāršene, „vedalas",

niedaļa, apsenes, „kocene", undžava, uķenes, pempe, pūme,

vaida, svērte, cikste, kuncava, bīšķis, „zārdesvads
M

,
dūmele,

stulbe, megriņ-pĻ) B.

kalni: puīškalns, sliterkalns, baltais k., [sūrkangar-k., vlš-

kangar-k., pūrkaktū k., „baugas" (jeb bangas?) k.;

purvi: „imatviga", „nītapsu" viga, „papiņ-p.ft

,
maiļū p.,

šaūtū p.

ganības: virpu puosums.

meži: „gargrodu" m., uogu vads, platvads, „videkļu"

sils, namdangu m., spalvenes sils, vada m., „kradiņu" sils] B.

dziras pag.; iedzīv. — dzirenieki2
.

Pl.

atnāši, ābeļi, balbārži, baluoži, bauski, bifžarāji, brūži B.

jeb brūži, būdiņi 8., celmi, dižpūšļi, dunkuri, eglites, ezerkmogs,

ezermaļi, intiņi 8., jaūnarāji, jaūnzemji, jūdnas, juostniēki, ka-

lēji, klagari, klanās, kristlēļi, ķiķi, landžarāji, lapiņi, mārtlēļi,

meļķi, mežarāji, nikas, nudvadnieki, pāvali, pekstas, priēdūdļi,

saldniēki, šiliņi, silvisti, sniķeri, strazdi, sventi, uostgaļi, viliki.

10*
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muižas: blehde, dziras (jeb ziras E.), laūkmūiža, sārnate

(jeb sārmate), sise, uobe, vehdzava, vifpe.

[purvi: dzērvpelce, pūkaina p.; kalna mežs; pļavas: sescene,

ašķene, uodzene, zaķene, apdare, rācene; ganības: truntene.] B.

qduoles pag.; iedzīv. — Ģdudlnieki2 .
Pl.

akmenāji, allaži, amūdļi, antiņi, ābeļi B.
t

bāliņi, bētiņl,

birzgaļi 8., bloki, būki, bangas, ceļarāji, cehtuļi, cīruļi, digas,

dimzas, dreīmaņi dūrās, dzeīšarāji, ermaņi, grunduļi, gudvalki,

ģildas, irbes, jaūnarāji, juteni, katnieki, kahnieki, kaūši, kažudki,

krimali, kuikatas, kušķi, kūlas, kestej-i, ketleri, ķistnieki, kūmas,

lagžģi, leīši, leīšmači, lejasgaļi, lempji, libnieki, liegmiģi {-migļi

B.), liēllankas, lūrmaņi, ļūļas, megņi, mežuoki, naižas, nātiņi,

parnieki, paāņi, pavāri, pāskas, pinkas, placi, plāņi, plepji,

pluoči, puīgas, pūjalgi, pūiļi, pūkas, rakški, rāpās, rāviņi, rīš-

kalēji, rudņi, sili, šiliņi, skaīd(a)rāji, šķibgalvji, skujas, sluki,

sluķkaleji, spannieki, „strH<lži" 8., strazdi, 8., slubiki,

stūlbezeri, „stotiņi" 8., suoģi. svelmes, sviriņi, tiltarāji, upniēki,

„urbēji" 8., valki, vaf(t>kambari, vec(u)marāji, vecvagari, vepri,

viļas, vingras, zeijas 8., ziņģi, zvīņi;

[bijušas mājas: leitqni baluoži, „balgāļi a

,
taures, „kanip-

vērpji", tārpi, „peķi", „muižmigļu" m., „tulniki ft

, kinkas, „brī-

dagu" m., sembenieki, „slokas", „kašķu" m., čāgari,

„čāpiķi
a

, tīreļi, „stotcs'\ „āpji ft

,
„sklidas",

w
astes", Javieši",

lūši, putnieki, „andari tt (ļeb audari?), peldeķi. bembefi] B.

muižas: ēduote, „apuze
a 3., kāpas, lēpicas, liedikas, lieģi,

mātras, paruži, pudstmuīža. semba, sluki, struījas, tēraūde(tģranda

8., vāc. Tervvenden), tīreļi

ezeri:
w
tulniku" ez. 8., deļezers, kakenezers.

kalni: bambāļu kalns, garais kalns, piņkis, [„stumbra w k.,

plieņa k., krauķū k., „ūzioa a jeb „ūsiņu" k., krimalū rēde,

sīļū rēde;

meži: degsne, „lakšķu" mežs", trumpiens, raiste; „jesute
a

"(ieleja), lestene, vigas mežs;

pļavas: „mendiga", paupji. vanka, „kamburas", lieppluocis,

spruostene, „lurlankas v, puosumi, „balcirksne", „briežumasts%
dranka, „stepene", izdega, suņaste, „puli;>", dzeņa aanga, plat-
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kājene, „krežene", jērenes, brencene, trumpienes, skaidas, pun-

ces puosums;

ganības: „lačua

pelce, „nara", „klabeklu" kalva;
sāti: „gribuļu" s., melnzuobu s., „šerbuku" s., „diru" s.,

„zalva" s.;

tilti: „laviešu" t., maģupes t., w
bemberu" t., ezervalku t.] B.

Piltenes pag.; iedzīv. — piltenieki2. Pl.

ahdzmaņi, ābelniēki, baāļi, bēti, birznieki, bolderi, brehči,

brehdzniēki, ceplīši, cerpi, cersupjl, cīruļi, damdaņ, dēdi („deide w

B.), dlfhzi, draveļi, drelmaņl, dullkl, duhkurl, dūkas (ar v B.),

dūli, dudbeļi, duoberl, dzērvjl, dzikll, grāverl, Imakl, jāņtudml,

jaūnarājl, jufģl, ju(6)rnlņl, kaķi, kalēji, kalni, kanniēkl, katlāpl,

kruogarajl, kuļki, kurpnieki, laūcnlēkl, laūgaļi, lūķl, mežcērpl,

mucnlēkl, mučl, „pan(k)šu" ciems 8., patini, peļl (ar ē B.), pīkt,

pranči, pulji, puiļi, puni, putniņi, ratniēkl, „rāpat-ciems ft B. ,relpus-

terl („rēpuzeri" B.), remesi, rušķi, rutki, rūžl, sāmiši, silarājii

„sises" c. 8., spriguļi, tāšt, valkarājl, vaņki, zabi, zāģi, zuši, zvani.

muižas: beste, kambarlaūki, lagzdene, sukava.

f„grindze" (purvs); ganības: «nāne", „dābrete"; „didel-

lauks"; pļavas: „bendreb", „dube", „klimpe", jjtimniks",

w pencel".] B.

Puzes pag.; iedzīv. — puzeniēki (arī: pužiņl E.)2
.
Pl.-fE.

akmeņkalnt, arumkalnt, ābuoļkalnt, ārupjl, baludži, bankas,

bērziņi, bētmējl, birzniēki, bisnieki, biēdri, blusas, briēži,

buči, buki, cerpi, dajūnl, daniņl, dlžupjl, dlrlņi, dzērves, eglītes,

enguri, ezeriņi, ēčt, greizi, grēģeri, grīvas, gruži, ģlbuļl, ģlfti,

iērlņl, iēzlņl, jaānarāji, jaāndzims, jaānlēkl, jaānpāces, jaunrāml,

kalēji, kalniņi, kalnkazas, kapši, klajumi, klinki, kļavdahgas,

kobji, krasti, krāces jeb krāči, krišlņi, krāzlņi, ķeņģl, ķesteri,

ķezītes, ķlstl, ķlšl, kāķi, lagzdiņi, lakstīgalas, laugaļi, lejaskazas,

Ucniēkt, liēpnieki, liēsupji, mači, mālāji, medrkalnl, medņi, nud-

vadnlēkl, pasices, pāpas, pežas (jēb uozudlkalnt), plcali, piliņt,

prlēžkalnl, pukali, puļķi, pumpuri, raņķi, rudiņi, satini, saāles,

st(l)laukt, skribas, speltes, stirntņl, stradzes jeb stradžl, straul-

niēkl, striķi, svlķl, svlnsterl, šādiņl, uzas, uzdārl, uoškalnl,
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uozuoliņi, vadupji, valki, vasnlēki, važas, veclērl, vecpūces, vec-

rūmi, vecumi, vecupji, vecvagaņ, vējbifzes, vētras, vēveri, vi-

dukli, viškeri, viekstiņi, zilēs, ziži, zvarāti, žūži; [kāds nuovads:

nlcenieki B.ļ.
muižas: ameļl jeb ameļmuīža, daūdzites muiža, muodes

muiža, puzniēku muiža, puzes muiža, viecltes muiža.

[pļavas: rāvene, ēčupļava, lagzdene, plūkste, bedene, tace,

puosums, ģņrbums, čikste, čauņdanga, drumbe, bērzene, alksnene,

grindž-purvs, lalpene] meži: nīcdubens, kaupene, priedals B.ļ,*

s velces kalns.

pudpes pag.*); iedzīv. — pudpntēkt (arī: puoplņl jeb puočl E.)2
.
Pl.

adžl, akmeņkalnl, alkšņi, angen, aplaukl, arumi, asiķi, aši,

aūrl, aūšķqnl, aūzdāri, bārdlņt, bātl, beltes, belzējl, bērziņi, berz-

vadl, blēdrupjl, biļļi, birznlēkl, boldņrl, botņrl, boži, brahdi, briēži,

bruksnl, bružās, buki, buntlkt, būceni, būvmelsterl, celmkalējt,

cepļi, cēģl, cērpt, cīruļi, clēlavas, cobanl, člēkurl, dambji, dampuļl,

daviņt, degsnes, deldē, dēliņi, dlcmaņl, dīķi, draudziņi, dreljt,

drelmaņt, dubeni, dūči, dudbēji, duollņt, dzeņi, dzērves, dzims,

dzlrnlēkl, egļl, elkvalkl, ešenbērģi, ezerpūči, ēčt, galdupeļl, gal-

nlēkl, gardangas, garslli, glāznlēkl, graūdūpji, gričl, grlēzl, grlš-

kmogs jeb grlzkruogs, grlvjl, gruži, guģentēkl, ieji, jadl, jaūn-

arājl, jaūndambjl, jaūnkaleji, jaūnkrihkūļl, jaunprlēdeļl, jaūnprlēžl,

jaūnsvānl, jaūnttltl, jaūnnpjl, jaūnudzuoll, jaūnvēverl, jaūnvlēšt,

jaūnvttudll, jaūnzemji, jāčl, jakas, joki, jopl, jultiņi, ju(d)rniņl,

kāganl, kalēji, kalnaki, kalngali, kalni, kalniņi, kāpas, kāršl,

klajumi, kračl, krāčl, krāni, krēkl, krlhkaļl, krāmlņl, kručjl, krū-

zas, kuikas, kukši, kufhstlķl, kurpnieki, kutši, kākiņi, ķesteri,

ķlfl, ķirpjl, labrenčl, la(g)zdlņl, lakšt, laūcenlekl, laūgaļl, lāči,

lati, leiši, lejas, liēpkalni, llpstl, loruml, luldl, lūžniēki, maģt-

stabjl jeb mazlstabji, marenči, mazgalniēkl, mazupjl, mālēji,

medņi, melfl, mellaūšl, mežakl, mežgaļl, meži, mucnlekl, mūr-

nieki, naball, nlcerl, nlēdragt, nuovadnlēkl, pani, paūķl, pāmpji,

pāži, penlņl, plēņl, pelšl, plznlekl 8., pļavsargl jeb piēsargi, pla-

taļl, prlēdeļl, prlcjaņl, priēžl jeb prtēdes, prenvadl, puņņl, pūri,

*) Te īsti ir vienskaitlī lietuojami māju vārdi; atbilduot uz jau-

tājumu „kur tu biji?" nesaka piem. „guģeniekuos", bet „pie guģenieka".
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pūriņi, puči, pūkali, remesi, rendniēki, rēdnieki, rumbas, rum-

niēki, rudlavi, saūgaļi, sāmiti, satiki, sietiņi, silgaiļi, sili, šiliņi,

silkalēji, sipuoli, smil(k)ši, sosūļi, spirini, spruģi, spundiņi, spruddi,

sprudģi, stradzes, strīķi, sudmaļi, svāni, šādiņi, suiti, švanderi,

tālēji, teteri, ti>v<>ni, tilti, tiltkalni, tīļi, tiesneši, topuciēms jeb

tuopciēms, trumpji, truši, tudmi, ulpji, upati, upmaļi, uoļi, udsti,

uostupji, uoškalni, uozudliņi, uozuolvalki, valkarūji, valki, vanagi,

vārbuļi, vecarāji, vecumi, vecviēši, vēveri, vēži, vigi, vijumi,

virpuļi, višķeri, viiuoki, vituoli, zagatniēki, zetiņkalni, zemiņi,

„zernkaīpi", zigūti, zlņkas, zutes, zvani, zviēdri.

muižas: ance(smuīža), jāņmuīža, kārļmuīža, ludnaste, puo-

pe(s muiža), rinda, vēdes muiža.

[nuovadi: „zemgalnieku" ciems, upmalnieki (sātnieki)»

„pizes" c, lūžu c] B.

klāņu (klanu B.) ezers, [„lūžu" ez., ~luknu" ez., „stulbes"

ez., „skabu" ez.; purvi: stragņu p., zagat-p., kaust-p., „kauks"

p., raušu p., ganababa, kāgan-p. f duoņu leja, vūrdžu p., klanu

p., pūņu p., maistur-p., „rigul-p."; kalni: meitubrastu k., „riežu"

k., pempes k, lieknu k., „pāļu virpels", rūšū k., „kaucer-k.",

pūnguļ-k.) lauki: sklandes 1., „svēdu" 1., „ūdzes dars"; pļavas:

„rindzik"-pļ., „paist"-pļ., kaustaku pļ., ciekst-p\., tiltu viga,

„piestup-pļ.", sklandu pļ., krievu puosums, „sārce". ~imast-pļ.",

„aggas" pļ., pūņu pļ., plūšķū pļ., Suņu danga, čunču pļ., kuok-

nese, bubriņvalk-p\., „māter-pļ.", „elnvalk-pļ.", lisku liekne,

„jērand-pļ.", „prieaug-pļ.", ~ailank-pļ.", vecbrastu pļ., „zaim-pļ.",

„smorku" pļ., galtes pļ., „suņu cirste", „notar-pļ.'', „uskul-pļ.",

gurlanku pļ., „pimplak-pļ."; meži: „riestu sils", stradžū danga,

lankšu birze, caunu sils, klanu mežs, lakšū liekne, cekstes mežs,

„sūdu-vade", „nervas" līcis, „banst-mežs"; vigas: „dekliņu" v.,

paist-v.] B.

safkanmuīžas pag.; iedzīv. — sarkanmuīžnieki2
.

Pl. -f-E.

alkšņi, almači, apšniēki, aūziņi, āliši, ātniēki, āviši, babji,

bākrenči, bekeri, berhži, bēķi, bēņas, berzragi, bindži, bisari,

biēļi, biēņi, biēranti, brakas, branciņi, brēdiki, brēšķi, brinči,

bruncas, buļļi, bungas, būmeistari, būši, celmi, cifceņi, čiksti,

čimpas, čunči, daļģi, damanas, dathpeļi, dņnavas, dižķēzes,
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dižlūddes, dižpukši, „dobeļi a 8., dreīmaņi, dūbeni, elkas, ērmaņi,

gāliņi, gluži, gosi, grabas, grinieki, gropas, gaziņi, ģīģeri (ģi-

ģeri E.), intiņi 8., jaūnarāji, jāniši, jeņči, jēkas, jēņi, jēriņi,

jutuni, jūši, kaķi, kalēji, kalniņi, kalpiņi, kantas, kaņķi 8., kat-

lāpji, kaūdziņi, kaugeri, kaūkāļi, kaūķi{7), kauli, kāpsargi,

kliēdiņi, kluči, knubji, krebji, krēņi 8., krišjūņi, kunčas, kurp-

niēki, kudpas, ķeizari, ķenežas („ķeneši w B.), ķezas, ķēči 8., ķēži,

ķīri, ķuži, laidari, laipiņi, laūgaļi, leībji, lipši, lipsiņi, likumi,

liēpniēki, lūši, luddiņi, luodnieki, luoši, mangaļi, maūras, maū-

riņi, mazistabas, mazķēzes, mazluddes, mazpūkši, mazukaiši, mikeļ-

araji, miti, miēzīši, mucnieki, muižnieki, nūšķi, pavāri, paūči, pāļi,

(„paņas'' B.) pani, pāmpji, peniķi, pīpiķi, plekstes, plepši 8., poti,

prinči, priēžgaļi, puīsiki, pukkalni, puņki, purviņi, putniņi, pužaki,

pāsēni, pudļi, rapiki, rehči (c), rijniēki, rukšas, runči, ružas,

ruolavi, sāmieši, sēķavas, sleņģi, smiltenieki, smitiņi, spradza-

las, spuļģi, steļļpāvūli, stenderi, strampji 8., straūtiņi, strīķi,

struņķi, strupiķi, sveīkaļi, šļapiņi, talsniēki, teņņi, tēči 8., tņraudi,

tīsiņi, tuči (tūči E.), ūkaiši, nhkarti, ūpari, ūki, ūzpīļi, ūčstniēki,

uov'iši, ūdzūoliņi, valkas, vanagi, vāczemnieki, vaņi, vāniēki,

vārnas, vārpas, veceļi 8., vekši, viņki (senāk: „ezeri ,-B.), zaķi,
zandarti, zāhši, zāmeļi (c.),zeļfi, zibji, znuotiņi, žāži, žuogi.

[nav vairs: „ābolti, „buni", „buzeļi", kākši, stīles, struģi,

„žūžas\] B.

ciemi: akmeņdziru c, „brices" c. 8., būšniēku c, cirpste-

nes c, dižnkaīšū c, dzittniēku c, elkšķenes c, galiņu c, grī-

gales c. 8., jaūnnpes c, „krēgu w
c. 8., kūfpniēkn c, lībciems,

liēpniēku c, liēzes (liezdes B.) c, mācītāju c, maum c, muīž-

niēku c, ūovīšū c, packūles c, pārupu c, pasiēkstes c, pīpiku

c, plateņu c, pūfkalna c, rēdzniēku c, staldzenes c, standzes

c. 8., tārgalēs c„ žagatniēkū c, žāžū c.

muižas: el(k)škenes m., knstes m., packūles m., pasiēkstes

m., satkanmūīža, sluotes m., tārgales m. („zambe w B.), žafhbas m.

[pļavas: repēle, nesele, „ropa", „trumpa", palance,

ērķi, čikstele;
w
trošu" priedals, kamūrce (mežs), „grīžu

a

mežs;

klanu ezers, „luošu jeb būšniēku ez.; platenes purvs, „pūniga"

p.; „vierpe M (kalnu strēķis),
w
tikat-kalni'', „grīleja'

< (ieleja)] B.
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ugāle(s pag.); iedzīv. — ugālniēki
2
.

Pl. -f E.

akmeņsilas, aļļi, apseni, atmatas, ābelniēki, āšupji, āzēs,

baluoži, bērziņi, birznieki, bosti, brīdagi, briēžkalni, brufiči, bub-

zemji jeb bubzemniēki, bujāni, cepļukalni, cņrpi, ciēsangeri, dafh-

bērģi, dēļkalni, dāceni, dūmati, egļkalni, ēkmeži, gribiti, griēziņi,

ģigas, ilziķi (ilzikas E.), jaānarāji (izr.: jondre E.), jēči, ju{6)-

rĢni, kajaki, kalites, kalviņi, kalniēki, kaāliņi, kazragi, kažuoki,

kārkli, klāsi, koši, krauji, kriēvi, kristiņi, kurti, kvēpji, kiķi, lai-

ciņi, laidās, laūgaļi, lāči, leībji, liplenderi, luziķi, lāriņu (būda),

mārtiņi, muldi, nudvadniēki, pēļi, priēkuļi, priēžkalni, pūriņi, put-

niņi, reīņi, riēstpuri, rumbas, rumbuži, rumpji, rumnieki, rāceni, šiliņi,

silkruogs, sinepes, sirģumkrudgs, skābeņi, skursteņi, smilkškrudgs,

stīliņi, strazdi, svitari, šustari (ar v E.), tiltarāji, tiltiņi, trēbeņi,
luči, uksmeži, upalniēki, upati, uozuoliņi, uozuolkatni, uozuol-

niēki, vaļški, vanagi, vecvagari, veseļi, zābaki, ziēvadi, zīles.

muižas: āzmuīža, grenči, mātarmuīža („matru" m.), sir-

ģummuīža, Ugāles muiža.

ezeri: ilziķu ezers, lakšu ezers, duņ-ez.

kalni: kazu kalns, riēktes kalns, skrituļu kalns, vifpes

kalns; pāteļpurvs ; klapsils.

Usmas pag.; iedzīv. — usmeniēki2
.

PJ.

alkšņi, amjudzi, avuotiņi, avuotnieki, bēģi, bērziņi, bērz-

ragi, buomlidumi, ciēmniēki, ceļmalas, celmi, dangas, duobji,

gaiļi, gruddmaņi, guodeļi, ģigas, jaānarāji, jaānstruņki, jaān-

tirukši, jaānzemji, kalniņi, kalviņi, krūmiņi, kāļi, lakševici, lakši,

laugaļi, lūkstiņi, muīžgaļi, piēzdahgas, priēdnieki, priēžkalni,

putniņi, rimniēki, šiliņi, sniēdziņi, Strazdiņi, sūdzefi, treptilti,
uoši, ūčškalni, ūdzūoliņi, villaskalni, viskūši, vitudli.

muiža: usmas muiža.

ezeri: abufgas ezers, lakšu ezers, tirukšu ezers, usmas ezers.

kalni: aūgstie kalni, goškalns, salkanie kalni.

salas: lielā alksnite, mazā alksni te.

užava(s pag ); iedzīv. — užavniēki2
.

Pl. +E.

aizupji, astes, ābeļi, beki, beles, bezmēri, biški, brakas, brē-

diki, būļļi, būni, dižpēči, dzediki, dzērviši, gaisini, jaūnarāji,



154

jēči, jenčl, jufķl, kaģes, kalažas, kaņķl, kājl, knlbes, krlpšas,

ķelt, ķirpas, laidari, laūceniēki, laugaļi, liēparājl, mazperkuoņl,

mazjēčl, mulžarājl, nagažas, nlkažas, paūrlņl E. jeb paūrišl

Pl., perkuoņl, piniēki, plakšu kruogs, pumpll, puoslņi E., ragi, rā-

pās, redzes, rukši, savikl, sāmlešl, sllkūjl, siļl, sietiņi, smiltnieki,

smltes, spāres, spinces, sprādt, stragnl, struņķi, sunīši, šķirbas, tan-

tāļl, treji, tuņķt, tudmdņli, ules, uozuoll, valki, vāģi, vekt, veveņ,zetl.

muižas: sārmate jeb sārnate, užava.

pāzls (purvs).

vārve(s pag.); iedzīv. — vārveniēki. Pl.

anažl, babl, bāliņi, bēki, daugl, dāvaišt, eņškl, grlnlekl,

jaānarāji, just jeb juši, kalēji, kalmaļi, kalni, kaspariņt, „knubi ft

8., korni, kreņl, kāli, laugaļi, lišķi, lipši, luddnieki, meluži, nauži,

nieres, pelles, plepji, ~priciņi" 8., puntl, pusani, sālījumi, sil-

nieki, striķi, šķavl, teņņi, tēčl, tņraādl, uvenl jeb ābeļt, vadz-

nlekt, valtlņl, vēži, zemarājl, zlbjl;

[nav vairs: „bruiži'' jeb „bruiši". „pusar" jeb w
puzar",

„palta", „knauksāta", „titala**] B.

muižas: lahksēžl, pasiēkste, vārve.

purvu pļava: rudpa, [„rūķenes"; pļavas: bēķene, nušķene,

tuņķene, vengriene, zemdegas; meži: mlruoņu danga, lāču danga;
trusenes kalns.] B.

zlļku pag.; iedzīv. — zlēclņl E. jeb zlēcenlēkl2. Pl. +E-

akmeņslls, aļļl 8., ameļi (ciems), apsņnl, apšuddt, arkmaņl,

augstupjl, aāziņl, ūrņl, ūšupjl 8., baņģavi, bārbāda, bestniēkl,

bņniēki, bņrzkalnl, bllllņl, birznieki, brahči, brūni, bungas, cņrpl,

dravnlēkl, duobkruogs, dzeņi, galmlcl, graāžl, „gribiši
a 8., jaān-

arāji (izr.: joūndre), kalēji, kalnikas 8., kalniņi, kalzemnlēkl,

kauvas, klimpas, kraākl, krlstbružl, krusas, krūtumt, kruojnieki,

kunarājl, kušķi, kuošķēnl, ķelčl, ķesteri, ķlngutl, ķiķi, ķiri, laida-

rāji, lamikl (ar k), lācarājl, lējēji, luliki, māči, māltņl, muce-

nlēkl, mulžarājl, muldas, mullkl, mūrnieki, naglas, nudvadnlēki,

nudras, pasarāji, paūgas, pavehtes jeb pavehšl, pāļi, piēses,

piēsgaļl (pllsgali E.), pliēttņl, pluči, plumpes, priēžkalns, pūdpēnl,

ragbružl, ramaņl, rldznlēkl, rumbas, ruzuļl, rūmnieki 8., slldmvas,
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siliēri, sinepji, siseņi, Stendes {stendi E.), strazdi, „tandel
w

(nav

vairs) 8., tīrpurvi, tīsi, tīti, trumpes, tuņņi, ukasmeži 8., upatas

8., upenieki, uozuoliņi, valki, vangstēbēji, vecarūji, vecsāti,

vecvagari, vņluogi, vēveri, zeļļi, zilumi, ziēvadi, zuši, žati, tūri.

muižas: abavas muiža, cirkale, mežmuīža, palgas, piņķu

muiža, zaļa muiža, zlskas, laidžu ciems.

[pļavas: „vierkts", „aplavas", „rāvens", pūņi,
w
savalas ,<

>

piene, „sakarne", „kroja'', vinags, vīgrieze, bmkle, „satance'',

„popenes
<<

, „dagnica", palvene, „trican-pļ.", vigas pļ., ~viersp-

ils" pļ.; meži: didel-m., „brital-m.", „trusen-m. w

, grīva m.,

valkadanga] B.

Laidzes ezers, [„deses w dīķis,
w

dzirstels" (dīķis); „krans ft

(lauks),
w

klanciks M (lauks).] B.

zūm pag.; iedzīv. — zūreniēki. Pl. +E.

ahdermaņi, ādģēri, baluoži, baūļi, bērzkalni, bērzkaūkši,

bifzniēki, bolderi, braņči, brāķi, breņči, būdiņi, cēģi, cērpi, cīruļi,

čečladi, čimpi, čuiīči, danči, daffipeļi, dēdēs, dižābelniēki, diž-

belti, dižbruveri, dižmārtiņi, dižpūļki, dīriķi, drātlūdjāti, dmjas,

druķļni, dunski, dzeriņi, frdiņi, gabaliņi, gaiļi, gaiļkalni, gaisiņi,

galiņi, gareņči, garvasari, grižgaļi, griēži, gruļļi, grunduļi, gudriņi,

gumbalniēki, jaūnarāji, jaānzemji, jāniki, ju(p)rniņi, juosti, ka-

kaūli, kalēji, kaprāļi, kaākši, kaāsiņi, kaži, knaūķi, kniebēji,

kfācsni, kruojniēki, kukuļi, kūtri, kaūļi, ķesteri, ķīķi, laūgaļi,

laūkahdrēji, laūri, lipsi, liēgāji, liēpakaļi, lūliki, lūši, luddes,

luojāti, maķi, maldi, mazābelniēki, mazbelti, mazbrāķi, mazbrū-

vefi, mazgaisiņi, mazpuļķi, mazrudbatži, mazvaīņi, mecniēki,

mežgudriņi, muceniēki, muldas, mūrniēki, nudvadnieki, oiči, pē-

diņi, pņnta.li, pērkudni, poņeri, priēdēnu kmogs, prūši, puīsiņi,

pūriņi, pūtekļi, remesi, runči, ruņģi, sāmieši, silarāji, siētiņi,

skubji, sleņģi, snuoriņi, sprudģi, spuri, spuoriņi, stolti, strīķi,

stupkruogs, sulas, sušķi, svilpji, svīsti, šķēri (šķēres E.), šķiliņi,
trēderi, tuniķi, tudjati, tudjātkalni, ukaīši, apdeki, ūpeniēki, vaīņi,

vāģi, vāņi, vaņki, vārpas, vecki, veģi, vilciņi, vilkašķi, vifpi,

zīles, zviedri, žāži.

muižas: gārzdesmuīža, lahdze, leči, rudbārži, stirbesmuīža,

ūdrande („udrante" B.), vitziķi, zūras.
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[ciemi: rūgas c, pārsa c, kuoļ-z., lapnieku c] B

klana mežs, [~ķīmežs", grimžu danga (mežs); „eziķa w

ezers; „stiersteņu" purvs; pļava; „ploča" dambis,

megņabūdas dambis.] B.

Kurzemes upes.

(Saīsinājumu nozīme: l.=.ietek no labās p., k.=ietek no kreisās p.)

Ļ Daugavā ietek

1. ilukste,

2. lukste B. (ar sanupi: vieslte k.) un melnupīte B.

(dvieta).

3. eglune jeb eglaine ar sanupem: lācupe, bērze (ar sān-

upēm: nereta un rqtupe), sudrabine (ar sānupi: eknupe).

4. «bruzītis" (dignūjā).
5. (sa/as pagasta daugavas sakā) pelīte un susēja ar sā-

nupēm: (zasas pag.) zasa un „rīdupe" B. un (sērpils pag.)

piesta (ar sānupi« melnupīte k.).

6. (sērpils pag.) mālupe, gavene(?) jeb „govene"(?) 8.,

pikstere jeb pikstupe ar sānupi: sautupīte 1.

7. sč£č ar sānupēm: melnupe 8., grāvis 8.,

ce(se)2 (jeb „kalupe") ar sānupēm : kubulupīte 1. 8., „rezna" 1.

8., skrumuļu grāvis 8., lācplēse k., „ner(r)a" 1. B.

8. (Seces pag.) „rad-gravis" 8., „grevene" B.

9. (Sērenes pag.) lāucīte.

10. (lindes pag.) vēverupe, kriekupe, „norumupe" B. jeb

„maltavupe" B. (ar sānupi: baltupe).
11. (Uves pag.) bērzene ar sanupi: meitene.

12. ķekav(iņ)a.

11. Lielupē ietek:

1. Mēmele (ar tuo pie Bauskas apvienojas /w#sa [ar sān-

upi: Ceraukste] par liēlupi) ar sānupēm: a) susēja 1. (ar sān-

upēm : „elsite a k. B. un lācupe k. B. Gārsenes pag., radžupīte

un arāl(īt)e [ar sānupēm: guobāja aknīšas pag. -f- B.
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elkšņu pag.], dūņupe jeb saukupe [ar sānupēm: vecupe neretas

pag. un grīva k. -f- gaiļupe jeb elkšņupe saukās pag.], „plaktaja"
k. B. [ar sānupi: „patrupe" B.], zalv{iņ)a 1. [ar sānupēm: za/-

ztffe, ragupe, iesnupe k., liepupe k., guobija L, zušupe k., „plāc-.
upe" k. B.], aswpc 1. saukās pag.); b) vieslte 1, (ar sānupēm:

vedlte, dzelzupīte un sunlte k. sunāksts pag.).

2. zizma 1. ar sanupi: sudrabe (mežotnes pag.).

3. (Mežotnes pag.) rūcējs 1., maitas strauts L, krievu strauts

1., str. L, rimalas str. 1., ritarda str. 1., daobes str. k., dangu

str., liekna.

4. garuoze jeb gamozis 1. ar sānupēm: reņģelis, mizupe,

pujēkslis, mazais gamozis, suddzeris.

5. fefe/c.

6. Iecava 1. (iēcave) jeb iecuve (augšgalā arī: ieķeve,
iekāva jeb ieķave) ar sānupēm: 1. (ar sānupēm : zvirgzda

jeb zvirgzde (ar sānupi: „skrodupe" B. lindes pag.], /a/£c [se-

nāk: „gradne"], ežupe, cena \.\ ikstmms2 k. (Iecavas pag.),

dzērv(lt)e (bārbeles pag.), smakūpe, juglas strauts, ģedulis jeb

ģedūle k., vērģūpis jeb vērģūpe, jāņupe, briedē2 (ar gai/tf jeb
dundmu strautu), svqtupe \.

t glīzdstraūts 1., slepkavupe 1., fo#r-

wpc, rūdupe k., bifžiņa, skujaine, briediena.

7. (Kalnciema pag.) dzeltuve 2 \. un csrsna 2 1.

8. islicis k. ar sānupēm: plānīte, bērstele, svirkale (jeb

švirkalis), pugu strauts L, i«/cs str. 1., „starku" str. 1.

9. svitenis k. ar sānupēm: virsīte, liepars, „ejas" jeb

„ējas" strauts.

10. seseve k. jeb sesava ar sānupēm : uoglaine k. (ar

sānupi: vecuo riju strauts k., kur ietek aklais str. k. B.), s&mo-

sfe/z/s k, 8., #pc/c 1. B.

11. vifcava k. ar sānupēm: audmve ((jeb „audrava") k.,

c/č/a k., M/c.

12. platūone k. ar sanupem: sidrabe (jeb sudrabe), rezis,

zviedra strauts 1.

13. Skrunda (vec-svirlaukas pag.).

14. si>čYc k. ar sānupēm: x///cc 1. (ar sānupēm: kānupe,

ķesis, kūkure), tērvete k. (ar sānupēm: bērze(?) bramberģes

pag., svq(r)paine k., suodene jeb suodus2 [ar sānupi: egluoņa
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jeb egluone], cērpaine k., skujaine k. jeb skujene, reņģe 1., uplža,
audzu upe, melnais strauts), aūce k. (ar sānupēm: sudrabene

(īlē), guovainis, grazaņķis), „ķive" jeb „ķīve", jaunupe (ar lipst-

upi), skujene k. (Sniķeres pag.).

15. £e>zč k. ar sānupēm : džākste2
(ar sānupēm : slaihpe(ne)

k. jeb lūčupe, grauzdē, gaūrata [ar tuo satek piēnava, kurā

ietek sellīte], kažuļu upīte), ālave2

,
sesava 1., vecupe, sniķere,

liepuora upele, mqrgaiņā str. k., „rūdulu" str. k.

16. „ruduls" (valguntes pag.) un melnupe (llvbērzes pag.),
kurā ietekot puolene. Bez tam vēl minama lielupes atteka driksa.

111. Jura ietek:

1. lačupe
2

(cērkstē) un lankupe (sēmē).

2. teītupe (engurē), uguņupe (mersragū), silupe iar sān-

upi: varlauka) ūrlavas pag.

3. rao/fl jeb dižupe.
4. diz-irve, kurā satek stende (ar sānupēm: s£/we,

gruodu valks, velkum-upe, stragnais valks, „lohre" B. [ar sān-

upēm : uostupe, rūšupe], pūce), rinda jeb tuopupe ( < * puopupe?)

jeb engure (ar sānupi: riēkte, kurā ietek laumas valks, &wrs# v.,

melsuon-v.), mazupe.

5. maģ-irve (ar sānupēm: vindu valks, „medar-v. w

,

v., kruslakšu v., stragne), kukšupe (dundagū), „nabele",

„medala"', oldere (mainot savu izteku; līb. older „nemierīgs,< )

(sarkanm. pag.).
6. Venta ar sānupēm: a) vadaks(t)e 1. (ar sānupēm:

ezere (kurā ietek likupe), alkšņupīte reņģu pag.), b) zaņa 1. (ar

sānupēm: abrupek., plpaļa k., pisupīte 1. B.), c) ciēcere 1. (ar

sānupēm: vēršāda2 saldus pag., ruobulds 8., abarvalks 8., smč/c

8., prišķa 8., pakslte Skrundas p., /zasa k., rumba k., kaņava

jeb kaņurga 1., skaidiene 1., mūrene 1.,
w

stembruft
strauts 1. 8.,

bērzene 1., puodene 1., „dzemdega" 1. B. sūtiņu pag.), d) (Skrun-

das pag.) aknupe 8., rūpis 8., gafūdeņa upe (ar sānupi:
srte B.), teo/fl k. 8., „snēle" 8., „krača" 8., 8., „kraula"

8., gudupe 8., „grozila
<< 8., dūmiķa strauts 8., c) (raņķu pag.)

pudnaksis 1. jeb puonakse B. (ar sānupēm: ruobalts k., z«o-

-valks 1. B.), mazupe jeb pindzere 1. 8., purvupe 1. 8.,



159

būrbiena valks 1. 8., velējama valks 1. 8., f) ēda \.\ g) riēžape 1.

(ari: rēžupe2
, režģupe; ar sānupi: veldze2

) un radape I, (ar

sānupi: ratiņvalks) griķa pag., h) mņrgava
2

(rendas pag.), i)

abava 1. (izceļas savienojoties bikstupei un viēsatai, kurā ietek

k. [remtē], čažas strauts, ta#a str., ;?c//z« str., gai/fl str.,

/tfca str., brandava str. 1. [strutelē], kūrtava upe, rtfi/as strauts,

„reža" str., „tarpenes" str., „ degas" str., dangas str., jauju

str., „ķiku" str., „spindags" B. [jaunpilī] ar sānupēm: ruoja

(grenčuos), mazupīte 1. B. un vēdzeļu upe k., kurā ietek

strauts k. un „klaničas" str. ļ. B. (zemītē), svarlte B.

(Pūrē), paisnlte, nīrīte un „griva
w B. (lamiņuos), bebrupe L

(sānupe:
w
gredaušķis" B) un (cērē), skrlvere (kandavū),

amuonlte k. (aizupē), rafhbulis k., mulc(u)s-upe k., amule k. (ar

sānupi: liēsupe k.), //?z#/c k,, smirduošs strauts 8., „dobeš-str."

8., lanksēržu upe k., //cp« strauts k., milzava 2 k., muhdaga k.,

kaķītes strauts, krusta str. k., vtfblte 1. (sa£. valgalē un mač-

&«/c), sventa 1. jeb (augšgalā) jūšupe (ar sānupēm: bēčupe,

kaļkupe, čučupe, ļalļupe) jaunpagastū, škēļrsta upe 1. (Pastendē)

8., rumbiņa (rendā), kruoja (kuldlgas pag.), tērpiete, kraupe,

iukte, trekne, pazu valks (zlskūs), ragava (augšgalā: augstupe

un vecupe, kurā ietek māme, beste, dzintarvalks un p/c/e#-valks)
1. 8., valks un nuovad-vaiks 1. B. (zlqkās), k) packule 1.,

standze 1., 1. (rodas satekot elkšķenei
2

un skaldei) ar sān-

upi : /«cc (sarkanm. pag.), 1) ludsis k., dūmiķis k., dunava k.,

šķērvelis k., vardava2 k., leītīža k. (jeb lētīžu upe, kurā ietek

baltupe) nīgrandas pag., m) kudja2 k. un dzelda2 k. (ar sānupi:

škņrdule) briņku pag-, n) ēnava k. B. (ar sānupēm: kūldruv-

valks, mēmel-v., dumbier-v. k. B.) raņķu pag., o) bebrupe, saūs-

gāļ-upe k., sūrupe k. (kuldlgas pag.), p) #a£a k., briņķupe k.

(ar sānupi: kukupe) padures pag., r) menču valks B. (Zūrās).

7. Užava (jeb zirgmežupe) ar sanupi „margava
a 1. un

sārnate.

8. m># ar sānupēm: mazupe (lipaiķuos) un māriņa k.

9. „kanupe".
10. stffoz, rodas satekot tņbrai (ar sānupēm: aluokste

[sānupe: skalda] 1., /aia 1., safkanvalks 2 1.) un durbei (ar sān-

upēm : rudīte 8., 2//cs upe 1., as# valks 1., gareļu v., w
ilmade" k. 8.,
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kazupe k., kārpa k., mazupe 1., „pilsnika" 1. 8., lakšupe k.,

gūrde k., w
ebriķis" k., kažuok-pelce 1., „bragata valks" 1. B.).

11. Ziemupe, griguļu upe, sareiku upe.

12. perkuone 8., pape (sānupe: „
večiņa" upe), sventāja.

IV. Ezeros un purvos ietek

1. vecmuižas(P) ezera: „vērteža" jeb „plute" B. (Gār-

senes pag.).

2. viesīša ezerā: trume (iēķingrāves pag.).

3. bukūzl (ezerā): saltupe; kausiņā: guovupe; saukās

ezerā: „bērupe" B. un „ūdru tēcis" B. (iztek no kausiņa ez.;

saukās pag.).

4. buoķu pļava: zirgupe, ķura ietek vāveres strauts (vai

les pag.).
5. runu purva: ragvēzis un sudrabene jeb sidrabene (em-

burgas pag.).

6. krišjāņa muižas ezerā: luomu strauts B. (duobeles pag.).

7. za/tfs-muižas ezerā: elllte (zaļeniekuos).
8. liel-auces ezera: duņupe 2

.

9. tūkuma ezerā: zvirgzdupīte (vecmuoku pag.).

10. kaņierī: sluocene2
(tūkuma apkārtnē).

11. Jaunpils sudmalu ezerā: padruvju strauts B.

12. ivandes ezerā: „bebriens" jeb bebriene B. ar ietekām :

valsāte un „paružu-valks" B.

13. ciēceres ezerā: raganu strauts, „judiņu" str. B. (ar

ieteku: runču str. B).

14. vilgūles ezerā: „tormeņu" str. B.

15. vec-satiķu ezera: dzivene1 (gaiķu pag.); pautu strauts

B. sniķeru dīķī (gaiķu pag.).

16. suteņu ezerā: ķeļķene B. (vec-satikuos).
17. lainuma purvā: mūkuošs strauts (matkules pag.).
18. spār(n)es ezera: mālupe (stendes p.), vid(u)s (spārnes p.).

19. kāņu ezerā: „ganeklis" (pastendes p.) B.

20. pļavu ezera: aizupe (Vandzenes garlene).
21. rideļu sudmalu ezera: „kogre" B. (Zentenes pag.).
22. jaunsudmalu ezerā (pūres pag.): ķilūžu upe, kura

ietek: „višums" B. un pīkste.
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23. Engures jeb enguru ezerā : žurnikas upe(vandzenes p.),

apsīšu upe, dursupe, melnupe (zentenē), krauju upe, klankšupe y

kurā ietek mazuplte 1. (Dzirciemā), cūksaru upīte (rčT-es uokslē),

muldupe (lamiņuos).

24. Usmas ezerā: aizupes strauts, opes upe (rendas pag.),

ezergala upe (spāres p.), struncene B. jeb struncele, baņģava,
kurā ietek trufhpvalks

2
(ugūles un pag.).

25. sturiņu ezerā: lagžu valks un piltiņu v. (dundagū).
26. diž-gramzdas sudmalu dīķī: trumpe B.

27. Durbes ezerā: trumpe2
, zemgrīda, lise.

28. papes £z§rā: paurupe
2
, līgupe, kurā ietek vārnupis

rucavū).

29. liepājas ezerā: tiltupe, ālande („alante" B.), kīšupe 8.,

8., 8., „otanka" 8., £a>to (lejāk: /wca
2)

ar sānupēm: tudsila k. (sānupe: caūrupe) nlcas pag., vārtājal.

(jeb vūrtava) ar sānupi: muižupe 8., kārklupis (bārtas pag.),

raūdupis
2

un rūdupis (dunikas p.), krute2

,
runa (gramzdas p.)

ar sānupēm : mūlija 1. (Gramzdas p.) un (ūzviku pag. B.) spn-

ce/e, spraude k. (jeb sprande ?), kurā ietek: sorfe un „vitvite X 1.

30. vergales pag. pļavās: spalvene un pluoča-upe B.

31. (zvardes p.) svetaiņu ezerā: svetaiņu upīte B.

V. letekas vieta izdevējam nezināma:

akmeņupe bebrenes p., „cīruline
<< B. un lielupe rubeņu p.,

„nagorda" B. Dvietes p., aldaunīca, ērmīte, ruobežnlca, „vei-

peite", „vorsgoune
M

,
misiņa, „pūdvoze" biržu p., garā-dūksts,

vēžupe, neretiņa, salāte neretas p., grīvīte, „vaivorša << dignā-

jas p., raudupīte, dvēselīte, brasliņa, „kučupe M B. saukās p.,

laucese un lāčupe sunāksts p., „klistups
w B. pinkas-grāvis B

,

gr. 8., „ledviķu'' gr. 8., zvirgzdu gr. 8., darījuma gr. 8.,

randu gr. 8., dalbes gr. 8., „dešupe" B. Seces p.,

uošupe, zirgupe lindes p., trakupe valles p,, gudupe, pādere,

smārda, pātīte, žebere, vedzere, rūdupe, „ģirupe", Jūga" B.

Valles taurkalnē, Jugupe" daudzeses p., stabule Ceraukstes p.,

dadzupīte balduones p., kaulupe, vīksniņa jeb ellīte vecmuižas

p., malvis, blusiene, kanieris, lācītis B. mežuotnes p., bābas

strauts B. grienvaldes p., ~svite" B. un B. run-

11
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dāles p., „vel(e)nica" un „snierājs" duobeles p., „skurba" jaun-
svirlaukas p., dzērvene svētes p., zīles upe, balaožupe ar

sluokas 2
strautu garuozas p., «ķire" vilces p., kundurene, „kni-

tarene",
M
pečurene*-,

w
vagarene", „kasparene" (strauti B.)

džukstes p., tlmpas strauts, „āniku M

str., lāmas str., liepas str.

B. bērzmuižas p., balžņa annasmuižas p., pičurga remtes p.,

lle īles p., skuļupe, vēršupe (ar sānupi: stlrnupe) tūkuma uozuol-

niekos, rataleja B. un ragavas strauts B. Bēnes p., vlzupe 8.,

llkaušku strauts 8., pauģu str. 8., „ārnas" str. B. Slampes p.,

„avikne" ar vēršu strautu B. vec-auces p., pģrkuoņa upe B.

liel-auces p., „ķīrupe" un „ķeldas-ezer-upe" B. Sēmes p., „sa-

karnica", ģeldes strauts B. lestene* p., audžu upe B. Jaunpils

p., blīdene ar rīka strautu 8., dundurene, zlemelene (strauti B.)

blīdienes p., „zīmupe" B. bikstu p., buole (satek ar grīvu),
kārkluvalks B. spāres p., dienišķu upe 8., duobeļstrauts Zen-

tenes p., čiukstene, auderene, susterene, krancene, stlebrene,

„vilata", „pedele" lamiņuos 8., vlldene dzirciemā p., tlēvlkupe,

lācupe, kalvatnleka upe, bqrzuoņa B. Vandzenes p., „jērupe",

pelču upe, duobes valks, nuovada v., „rovalks" Vandzenes

uoktē 8., duobes strauts kandavas p., „tērukš-upe" B. Pasten-
des p., rankupe, „klemstupe" B. Engures p., dzlrsele kabiles p.,

zllupe, strumpa Stendes p., zara-valks, struojas upe sab. val-

gāles p., kukupe, svente, rēze, kruovešu strauts, puteļu str.,

ailalpas str., puntes str., „rumu" str., „bumu" str., llncu str.,

~ilmatu" str., dlfģu str. 8., pikuča str. 8., „kroju" str. Mat-

kules p., rudīte aizupes p., skrlmbas strauts 8., clemātes str.

8., Išvinte, krācls B. Zantes p., kaļķupe ar mazupl, dižupe jeb
raku upe, celmupe, apšupe, pllsupe, bebrurga, «vana-urga",

ūž-urga, vēnu valks, gurnupes v.>, uzviļu v., kruncantvalks

(ietekot pliragas npē) dundagas p., svelce, svlkupe (ietekot

rakupē), „piebites" valks, kraujvalks, zalkšu v. B. Puzes p.,

„raukts" valks 8., rendes v., „agas
a

v., „kaucen-v." 8., „stel-

ben-v." 8., „vedels-v. a B. puopes p., vēžupe, ezvalks, kurum-

valks ugāles p., gaiļupe, sūdzem 2
upe, zābak-upe 2

usmas p.,

kāžupe 2 zlfku p., vecupe užavas p., dižupe, maģupe fduoles p.,

zvlfbuļupe, „vārzava" 8., grlngvalks 8., mildre 8., „bligat[a]"*
B. Piltenes p., kamarce sarkanmuižas p., sālīja*, dūmu valks
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Kuldīgas p., „lēpupe" 8., mazupe 8., „vilgute" 8., „ķiernava"

8., melsuce2 jeb palapiene turlavas p., brasla 8., asinslaižu

upīte B. (te bijusi kauja starp krieviem un zviedriem) zvārdes

p., „pestile" 8., vairies valks 8., slakterenes v. 8., clkste

Skrundas p., imaļa (= imule ?) gaiķu p., dzirupe, dūņupe, lību-

valks2
, grīpuvalks

2 rendas p., vāļupe (tur ietek: zvirgzdu valks

8., šekuma v. B.), aukstupe B. īvandes p.} ūku upe ar mencu

strautu k. B. Gaiķu p., dāņu strauts, krieku str., spaļu str., nuo-

vadu strt, seklenīcu str., ruņģu str., deģeņu str., būriņu str.;

dundupes str. B. saldus p., abrupe, melnupē liel-ezeres p., gripsle,

pinčupe snēpeles p., andumupe, mēļupe padures p., vežupe,

liēškupe kurmāles p., Šķēde
2,

vārmas p., rumbiņupe, dullupe, pliķ-

upe planīcas p., lapišķe, jūdupe, „trivale", ruožene (strauti B.),

diž-dūma, vīka āzvīķu p., misika tāšu padures p., spihnis

nīgrandas p., stragaiņu valks 8., elles v. 8., krauļa v. B. Cīra-

vas p., redeļu valks 8., nuovada v. (te saiet kuopā 2 nuovadi)

B. Sieksātes p., tiemene 8., jaunupe 8., „pešļu" upe B. Als-

ungas p., vecas strauts 8., birkstala B. Gramzdas p., vūcu valks

8., šķēpeļu v. B. Aizputes pils p., vaipe B. Valtaiķu p., leinumu

upe B. (ar sānupi: šķēres upe 1. B.), „karukalna <<

upe B. (iete-
kot melnupē) purmsātu p., tituone, sprecele, skutulišķe, skābj-

upe
2, pāžupe

2

,
rauda valks, kruviena v., lesika v., jaūjas v.,

aldes v., dārģa upe, dūrenes upe, ziēda2
urga aizputes apriņķī,

lanku upe 8., dunalka B. (ar sānupēm: kūrklejas valks un

ļaunzemes v. B.) vfrgales p., grēve, vizla vecpils p., reiņa upe

B. (ar sānupēm: leīšupe un kaūlupe) un klāšķa valks (ietekot —

kā arī reiņa upe — melnupē), prieka priekules p., sargupis du-

nikas p ,
avuotupe, melteka gruobiņas p.

Salīdzinot šo sarakstu ar Latvijas kartēm redzu, ka te

laikam vēl trūkst dažu upju vārdu. Un dažos gadījumos, kur

bija iespējams pārbaudīt manu avotu ziņas par kādas upes

ietekas vietu, šās ziņas izrādījās nepareizas; var tāpēc te būt

dažas nepareizības par upju ietekas vietām. Papildinājumi un

pārlabojumi man būtu ļoti vēlami otram izdevumam.

11*
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Latgale.

daugavpils apriņķis.

asunes pag.; iedzīv. — asunieši2
. Sp.

aišpūri c.*), „āldza a jeb
w
jdlza

a

m., apaļi c, aprabauci c.,

asune c., asva c., blusava c,, brenči c., budauka c.,
w

butkuni"

(„butkāni") c., ciemātava c., dinaburceņa c., diņķiniskas c., dzz'r-

vaniškas c., gornvs (nora. pl.) c., gražuļevka c., griēzēni c.,

jaūnū-sala c., jaski c., kacari c., „kaīrīši'' c., kaitra c., „kala-

kalns" c., „kaļv|ši" c., kāndrašqni c., karaļava c, kārēji c.,

kramūniškas c., krieveņi c., kulakava c., kiirlinava c., &zz/z-

-/zazzcz' c., laizčni c., lazdukalns c., Md c., „lukšava", luži c.,

madalāni c., mēņģi c., murāniškas, miiodrilava (jeb „mudru-
4ava v) v., w

neikšāni" jeb „naikšāni" c., pasava, pāukštava c.,

pāuņu-kains c., perveļava c., pz/f«ž c., plutišVas c., pļupava c,

prikņi c., putrāmniškas, „rēiņi
v

jeb w
raiņi ft

c., rubinauci c,

rumakava c., „rutki", „sabaļi", samaniškas c., skutulava c.,

spāģeva c., spiļukalns c., siinkava c., šļekatava c., šņucinava c.,

varzava, veiziniškas c., zēizes c., zeliškas c., zčmberava c.,

zukūlava c., žeguni c.

„kāiva'' ez.; kāupres kalns; pļava: duobuolitis („dubuļets").

Dagdas pag.; iedzīv. — dagduoni jeb dagduonīši2
. Sp.

āndeņi c, bagdūni ra., beduni, bēitāni <*~ bikava c., /)zč£a c.,

brānkas c., brunava v., dagda ( < *degda ?), dinduni c., dirveni v.,

„dyumaņi" („dylmaņi
<<) ,„eisāgi" c., grz'gz c., grišēni c, ģeķi c.,

kalnamuiža, jjkalpoune" m., kazimirava m., kramūni c., /ezz/z v.,

lazdauski c., magnusava m., maslīši v., murēni c., neretieši c.,

pefveliškas c., platkas c., puncuļi c., rapšas c., re&zzZ7 c., rz/w-

-čč/zž c., rumakava c., saldēs c., sa/iz v., skudriki, uteni c., zž£e/ž

c., uozuleņi c., vēteri c., vigari c, „vuorzova
a

c., zareņi c,

zeļi c.

ezeri: siveris, ižuns, zeguoze, lubūneņš, visauda („visolda").

*) saīsinājumu nozīme : e.=ciems, v.=vienseta, m.=muiža, pusm.=

pusmuiža.
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grāvem (turpmāk: āulejas) pag.; iedzīv. — grāverieši (aule-

jieši)*. Sp.

akminica c, ānči c, apšinieki c., dzz/a jeb āuleja (bazn.),

blēideri c, brenči c, breslava c, buseniškas c, daskas c, dragi,

w
dr6ngāni" c, dreģz c, dudeļi c, dudeliškas c, dzķlbi c,

£#/z c., gailiškas c, grāvefi c, grietqni c, nakteni c, kalen-

dāri c, kalvji c, kazuliškas c, kleķeri c, „kropiškys" c, kukari

c, kiiodeņi c, „ķišķi a
c, /zz#z c.

f
mateļi c; melderi c, niciškas

c, pipeņi c, /?/az7č c, prusaki c, puteni c, pz/zVze v,, pzzdzz*-

/zze&z c, raģeļi c, rijnieki c, „romaniškys" c, rubini c, /"zzoiz c,

„sampanova" V.
f

sekava c., slabada c, spalbji c, šapari c
,

5/ez'pz c, uazs'/z c, vanagi c., vāveres c, vēiguļi c, vilimņni c,

ziperes c.

gāušļas ez.

izabelinas (turpmāk: skāistas) pag.; iedzīv. — izabelinieši

(skaistieši) 2
. Sp.

aciškas v., ānciniškas c., āndžqni c., „atgāniškys w

c.,

arupji c., bagdūni c., baldiniškas v., bāltiņi m., #ddžz' c., Z>eorž

c., birniškas c., bluzmas c., brēnciškas c, cāurumi c., čaūpi c.,

čēnčupi c., dāudzieši c., dāuguļi c., dilbas c, dirvaniškas c.,

dreģeļi v., e&sz c., ezereņi m., gāugariškas c., grundņni c.,

„ģēibys*" c., izabelina m., indrava v., juragava v., jurqni v.,

kačāni c., kališkas c., karaliskas c., kāķeņi c., klagači c., /ezz/z-

-niškas c., kufciskas v., kurpnieki c., lāinīki v., lauciniškas v.,

liepeņi c., lukstqni c., /zzzzz c., „liučāni" c., ļeksas c., ļudvigava

m., ļukatas c., naudiniškas c
f, niedrica m., pakuliškas v.,

malnieki v., pauriškas, „peļņiki
rt

c., pipiņi c., priekšņni c, /?zz/z-

-czz/z c., puteni c., puzas c., ramuliškas c., rāudaviškas c., rz'zzģz'

c., „
rūkmūoni" c., sz'zVm' c., sz/e<z/z c., skāista m., skradaļi c.,

smildziškas c
,

spālvji c., spālviškas v., slāiniškas c., sfo/z' c.,

stalnieki c., stelles c., „strēiķi" c., šusteņi c., tāulinava c., /zrč/z

c., traptiškvs c., „trfikališkys a („trāikaniškys") c., trušeļi c.,

trušeliškaš c., unzuļi c, ūorneīcāni c, vāičuki c., vāiniškas c.,

vālteri c., vanagi v., vanaģiškas c., i/ece/z c., veiguliškas v., w-

w/'Z c., vikaiņi c., „vūornacāny -<

c., ziemeļi v
,

zukuliškas c.
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ezeri: plaādeņš, lubaneņš, velna-acs, āžuknis, ustubnieks,

indra, stirna, ildzis, sams, kūlis, „drēics".

izvālta pag-.; iedzīv. — izvaltieši 2
, Sp.

aizpurvieši c., ancāni c., anzuļl c, anzuliši c, bāleņi c.»

bēržine c., brūveri c., biiotēni c, c., čāupy (jeb

čāipy) c., c
M

gūta c
M

ģeņģeft c, Izvāļts, japiņi c., jau-
dzimi c., kālviši c.

}
klāveņi c., klekeņ c., krieveņi c., kārsieši c.,

kiiodeņi c., c., /da c., likumi c., murēni c., /zd/«i c,

pakult c, pildlģi c
,

pipiņl c., pietriņi c., platači c„ puzanlškas

c., rimšēni c., rumakl c., ~sārguni" c., smitri c., spriioģi c.,

stūrmaki c., stūraini c.', sukailina c., „suvēizdys" c., „suveiz-

diškys" c, „šakmani" c., škelteņl c., škerbeškas c, šķipuri c,

triioļi c., tukāni c., übadziškas c., undrukāni c, valalņl c,

vanagi c, zilēs c., zukuli c., zmuidziņi c.

ezers; kalni: saules k., k., degšņa k., smilšu k.,

sd/a k.; siļuka pļava; tīrelis (purvs).

jāsmuižas pag.
2 T.

aizkalnieši c., aizpurve c., akmināji c., alingava, ainava,

amalka c., anellškas v., ant§nl v. an{d)zuļi c., apalava v.,

šenieki c, bāikas c., bandariškas c, barisava v., baškas c.
t

bebri c, bērza-rubini c., bģrz-sala v., bicqni c, biržugals v.,

blakas c., bramaņi c., bukališkas c, burtnieki v., butlēfl c.,

6m/ c., caici c., ceplīši c., čeglinieki v., daugavieši (jeb dalga-

viši) c., deduļi, degsņa v., dirvaniškas, „druvaši" v., dublinieki

c., dzālbi c., džereņi c., ezergals, garkaļņi ~c., ga.gas c., gra-

c., gražuļi, gribustņni jeb gribusti c., gubaika, gubaniškas c.,

gubanieši c., ~gurnēši", guzas c., junava v., jaudzimi m., yds-

-muiža, jelnieki, jezupinava m., w
jurģīši" c., justinava, Juzava",

kalnadruva v., kalna-rubini c., kālvņni c., karnuņs v., kasieris

m., kazulišl c., kazupe v., kātiņi, kleķefl c., c., c.,

kurmi c., „leikova w

, Jitinišķi", „litušķi", „līpnagi", lukstinieki

c., liimūnl c., maurqnl c., mazuri c., nlēdrlca jeb nied(e)rmuiža,

pastari c.,pākšqni m., pip{i)ric.
}
pirsava,p\piņi

f
pienupt v.,

diezeļi c., priēkuļi c, putqnl c., „pūdži"c., raipole m., rāudavka (rau-

dūksne) c., ra2īs/ c., rāčcui c., „rezes", nrtčj* c., riekstu-kalns \.
y
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rubini c, rušūni, salinieki v., šalkas v., „saubri a

, „sedeži" c,

„seikava", silava, silinieki c, skudrinieki c, smilktinieši c,

svarēļni c, stradi m., stradiškas c, stūopf>ni c, „sudnieki
v

c.
f

w
surviļi*< v., sw/)n c, svāļbi c, sviliškas c

,
šāures. v., šņapsti

c, tirsava, tumaniškas, upmalieši v., ar£/i, udzuldūrzs v., vaiži,

vūrdavka c, vecaine v., vingri c, viskupiškas c
,

vucini c, za-

kinieki c, zarņni, zelta-rags, zilēs c, zž/f/zz c, zīliškas, ziemeli,

žagari, žēlvji c.

kalns: 2"i>/ra k.; purvs: stnmins; pļavas: übadzine, sku-

jūpis, ~samuliņa", „sacyns".

kalupa (turpmāk: kalupes) pag.; iedzīv. — kalupieši
2
.

T.

āizalksne, āizupieši, alksna, alus-sala, ancqni, apaļa liepu-

sala, aptaciškas, aūdeņi (jeb and-?), baltači, baltmuiža, bābu-

sala, biebelišķi, bicqni, bisteņ, briēdiškas, „čyukuļi", deļu-sala,

dibnaja (nuovads), dubeņi, dubna, duncišķi, dzelbi, ezermale,

gaļas-purvs, ganeņi, garā liepu-sala, garā pļava, gllz-

deniškaš, grāsteņi, „guduli <<

,
„guta", ignatqni, izdegas, „jauzem-

nieki", H jubuli", kalups, kapā, kaupri, kruteļi, kukliški, kunga-

sala, kuseņi, „ķeiši", /dz'pa, lauriški, lazdavka, lazdqni, lazdu-

sala, lāča-druva, Jipvaļdi", „marilas", mendriki, miglqni, mu-

kani,
w
narbuti'', nautrqni, „orniškas", „oršu

u-sala, „pabierži",

w
pazeiži", pietrqni, placiņi, plāni, plāniškas, puodqni, remeicāni,

„riteņavka", rudqni, rudinava, ruksišķi, rutki, ruži, salaji, sali-

nieki salieši, sami, sausais-purvs, „sludiniškas l

-, stradi, stra-

diški, stūriški. svenči, timši, ūbuļi, uokstū-sala, vecums, „ver-

deņi", vengri, vilkapi, „vilkmeri", vingri, zeltavka, zieda-purvs.
kalns: Juknis" ; baltapurvs; pļavas un ielejas: „graizga-

liškas" (pļ.), „gleizdupe" (ieleja), „rīšas ,< līcis.

kapeņu pag.
2 T.

akates, akra, akuoti, alenieki, «āuzvierņi", batari,
M
beči",

biržgalis, birži, „bierļi", brideki, budriškas, dāukstes,

dāūzkāji, dimpari, difvqni, dirvaniškas, dzirkaļi, eglāne, ezer-

tūrpi, grebeži, „greči'\ griguļi, „guta", „guteņi", „iskari", jaksti,

jaudzimi, jūkuji, kadari, kaļķi, kapari, kāpeņi, karaļi, katariškas,

kaūškaļi, kļavqni, kraūkļi, krazati, „krivaši", „kudzeniškas",
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w
kugori", „kumeļaiņi

w

,
lapati, „lāudāniškys", lēimaņi, „lēitani",

lubūni, [ūdeni, madelqni, „makuši", matlsqni, „mēiruļi", mēri-

nieki, misqni, munīšķi, murqni, muša, petriškas, putqni, ragav-purvs,

~repši", ruskuļi, ruskuliškas, mšūne (jeb rušūni), sāpuškas,

„sēiliškys", sienapurvs, skujas, „
skūti u

,
smeni, spici (< spieķi?),

stradi, škapari, übagava, ūosqni, ūošainiški,
w vagoni", vagūļi,

„
valeini", vūrtinieki.

ezeri: „cirass <<

,
deņavas ez., „dēršaļu" ez., „drejis a

ez.,

ez., „dubols", ilžas ez., kugara ez., kasieris, mušeņš,

raudas ez.

Krāslavas pag.; iedzīv. — krāslavieši 2
. Sp.

aišpūri c, an(d)žqni c, asari c, „bālticaa

(pusm.), ba-

lūozi c, „bāncāni c, „bānciniškys" (nom. pl.), bāuriškas, bir-

nqni c, caūnes c, ceplīši c, cikani („cichani") c, „čāupy" c,

dricka v., dricmuiža (jeb „dridzmuiža"), dūmbrava v., g/dzz-

dqni c, glāudqniškas c., gribuliškas c, gribuļi c, ģereņi c,

ģe/'/ez c, ģintauti c, „jurani" c, kāmbulis m„ kazanova m.,

kazindi c, „kropiškys" c, krāslava m., krievini c, krūmpqni c,

„kūrciši" c, kūrciškas v., kūrpinieki c, kuseņi c, kusini c,

kūodeņi c, „liučāny" c, ļqksas c, ļudvikava m., mateļi c,

miglqni c, c. (te dzīvo leiši), „nāudiši" c, „pārpuci" c,

pastari c, pietrqni c, piezqni c, platači c, plācini c, /?/zzz/z c,

plintiškas c, plyuči c, „puķfni" c, „puķģniškas" c, pufpū-

liškas v., rakuci" c, ramuļi c, rimsqni c, „rusaki" c, „sak-

soni" v., saļimi c, se/zzsz c, silavi c, siveriškas c, skadiņi c,

skaista pusm., skrebeļi c, skrebeliškas c., skūmbini c, skūmbi-

niškas c, s/zz/z* c, stašqni c, „šauru" v., škagališkys c, č&zz-

c, tārtaks c, tračumi c, trūopi c, Z'zz/'/ez c, ūnguri c,

„užinkolns"* c, zžrfrz c, vagaļi c, valaiņi c., vāldiniškas c,

vanagi c, vecefi c, veceliškas c, vēiguļi c, verveliškas (jeb

„jubeles") c, vidaki c, vikaiņi c, vilimqni c, virviškas c,

B
vūodiģ|ni" (leišu) c, ziemaiži c, zubri m., „žuri

a
c.

kalni: sāules kalni, „cucurs
a

; ezeri: ildzis, sekle, gulbine,

rūgtens, alksna, asva, „pierčiņs", mandele, baltais, skaistais,

skujene, dridzis, ata, siveris, „ārdavs", ašarainis, nameņš, „du-

bins*", „skugņu" ez., /e/as ez., kuorkliņs.
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krustpils pag.; iedzīv. — krustpilieši 2
.

E.

Aizkalnes, alūnēni, ancīši, āndrqni, asuote, augsta sala,

āuzēni, nikmu āres, balgalvji, baumaņi, bebri, bisenieki, bogdāni,
brēdiki, bruklejas, budinkas, cetlakši, cīruļi, dāukstes, degsnis,

dēļudruvas, draudava, dravokas kruogs, drēimaņi, druki, dācqni,
dūkernieki, duobmežs, dzeņi, dzirkaļi, ēriņi, garbūrži, glūznieki,

grabaži, gravqni, grimzas, igauņi, ildzenieki, indrikqni, irbenieki,

irģeni (jeb jirģini), ierniņi, jurguči, vēja-kaķi, kaķīši, kalnusqtas,

kālvji, kāuprenieki, spēles-kazāki, kazu-brenči, klāuģi, kņāvi,

stipru-kondrūti, llču-krievi, krievujūņi, krdici, kursieši, kākas,

kikuri, ķunci, ķuoderes, laides, kUģu-lanāzām, lāuciņi, lāuki,

lazdenieki, lāci, leimaņi, leišupnieki, smenu-llcītis, luopudārzi,

ļamāni, ļuļqkas, maksini, medīlas
t slīpuo-melderi, mežqki, midzeņi,

miglqni, mizuki, namiķi, nesauli, nikuri,
„
pakalnes", sakar-palej-

nieki, papuoļi, pasilnieki, paupēfi, pūvuļi, penlgas, petrenieki,

piņņi, pitelnieki, deles-pīckas, pieģūti („piejūti"), plauži, plāošu-

leja, priži, priednieki, punumuiža, purmalnieki, purniņi, putēli,

puddnieki {dieviņi), ragūli (jeb bērzemnieki), rankas, režģi, spē-

les-rēki, ribāki, rizgi, rubeni, rudzlši (ancqni), rusul'i, pruodu-sala,
jaun-salieši, vesela-sankali, sarki, „somu" miests, silavas, sīk-

stuli, siētnieki, skramūni, skudres, alkar-smeni, smiki, speldziņi,

sprukti, spuņģqni, spāolqni, stanslavas, stipri, stirini, stradi, stu-

kuli, stulpiņi, sāņi, sviķi, šaurītes, šķilteri šumqni, teiļi, tiltenieki,

trepjumuiža, uoglenieki, varieši, vaskūrnieki, vāglqni, „vembri <
",

veseli, vērškakļi, vilciņi, zūlīši, zejkumuiža, zilāni jeb zilqni,

zvidzqni, žabenieki, žīdi; krustpils.
ezeri: balūdas ez., bāltiņu ez. 8., „gardauņas" ez. 8.,

krešas" ez. 8., „lakstiņa" ez. 8., „liezeru" ez.; dažādas vietas:

spilvenīce", plienaines, „sokle", „rozas
,<

; kalni: smeldžu kalni,

[„kvietaines" kalns, raibums k., kangaru k., „āves" k.; purvi:

maukļu p., apariņas p., „avinu" p., gūrsu p., „smilkšu ft

p.,

gSkaļbu" p.; lauki: škinums, degsnis, glīzdaine, „saibana" 1.,

„kucina" 1.; pļavas: duobmežs, bebrainlle, tāurupes pļ., „rase-

nīce", darījums, gružaine, „pelupes" pļ., grundutnīce, rūvaine,

„kopeniece, prūsaine, svilaite, uozuolnīce, mārs-

nīce, alksne, „vāludža"; ganības: rasene, rāvija, astīte, stradene,

stiebraine, bqrzava, lapsenīce, duobnīce, kūrkllte, apsene; meži:

„dudur-m.'", driksne, astrine, „dzeltsils".] B.
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liksnas pag.; iedzīv. — liksnieši2. Sp.

abaruonl c, āizbalte c, aizpurvieši c, āizupieši c, ānde-

nieši c, asais-sturis c, āudzariškvs v., aūdzgalieši c, aukste-

nieši c., „aūkšpole" m., āuseika pusm., āužgulqnl c, bulvīši c.,

ceglinieki c, dreiski c, dukurīši c, dublinieki c, ignatqni c,

ilgājs v., jaunušqnl c., jiiokši c, kairi c, kalniškas c, kālv§ni c,

kazupieši c, kākeniškas c, kāsine v., kliņģeriškas c., krievqni c,

kruogasala c., kucini c., „kusiņi
a

,
kūdaicīši c, klrups m., liksna

m., lūzinieki c., māļugals c, mātulqni c, mežasala c, miešteļi c,

mukāni c, miinciškas c, nicgalis m. (iedzīv. — nicgalieši), pat-

malieši c, pāukštes c., peleiči v., petiniškas c., plūocinīši c.,

putrine c, puodqni c., „rasnači" c., ratnieki c., ribūki c., riti-

nīši c., rukāniškas c., „saksonīši" c., samugals c., sarkani c.,

saukās c., sauša-kalns c, skuķi c, slabada c, s/i£i c, sniekši

c, stalidzqnl c, stiebraines c., stūopeņi c., sventi c, sm/
1

/ c.,

tārtaks c., fenu; c., c., iiodze c., ūoglinieki c, uorbeidāni

c., vabale m., vhideri c, vaikulīši c, vaikuļqni c., vārkavieši c.,

vierdeņi c, vingri c., zabaltiškys c, zadzinieki c., zaku-purvs c.,

zņlta-purvs c., žvirine c.

plintauka (pļava); ezeri: &ds# ez., ļubasts, s//a ez., 6a://1-

pautņnu §z. t pelēču ez., sw## ģz., plāclņu ez.

livānu pag.
2 T.

adināite, āizpurvieši,ancān\, afsminieki, augšas, āuseika, āuzģ-

ni, bagu-druva, „baltmaņi", bambāni, baubalis, bērnu sala, bikav-

nieki, birzeki, bisenieki, „brisla veceļi", briežu sala, brūveri, bu-

cenieki, „budži", celminieki, cepļuki, cērminieki, cirsinieki, dabari,

daugavieši, dauģis, dāukstes, „degļu sala", dimanti, drēņi, drikšņi,

dzalbi, „džerčoni", eņģeliene, eņģeļi, ezernieki, ganu sala, gafū

sala, gaulinieki, gavartine, graužu sala, grāveri, „grebltūji", gru-

gules, ilgsalieši, iztekas, iēsalnieki ievuļi, jaudzimi, jāujas, „je-
duši" („eduši"), jukumi, kalvņni, kapu krievs, katlu-sala, kazars,

krievāre, kucynčeiri, kuseņi, kūkas, kūokū sils, kvedef-vecums,

kikaūkas, lauri, lazdāni, /dd, lāckāji, lāvāiši, leišupji, lipinieki

(jeb liepinieki ?), lietū vecaine, lielie juyi, „liepsalnieks", lietav-

nieki, lūojēni, ļavūni, makari, mālakalns, mālinieki, mūsqni,

medņi, medņu kalns, mucenieki, muižnieki, mukti, „namiņš",
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nafvnica, nicinieki, niedrīte, „pākšāni", „pikseles", pisu-sala,

priežu-sala, ~puntūži", „purvstarps", puoļi, ragadruva, ramāni,

raubiškas, rijas-vecums, rudzetas, „rusini", rušenieki, „rutkal-

nieks", ruobežnieks, salieši, saltumi, sila-dieveņi, silavas, siļi,

skrebeļi, skruzmaņi, smelcējs, smilgas-druva, spēles-čeiri, sprāu-

nieki, spnču-vecums, spriioģi, staris, stikūni, stradi, stūrinieki,

surguntava, škapari, „šmuksu", „šņukuts", švirksti, taurupnieki,

tilta-purvs, „trapšas", turki, upes-mežs, upinieki, "ūsains", uozuols,

vanags, vārpsalieši, veceļi, „veļuki", „verpeļi", „vērsītis", vē-

veri, vēža-jānis, vīgmi, vucini, vuškūrnieki, zāģeris, zepji, zun-

dqni, zvirbulis, žagari.

purvi: gāinis, luksti, zaļā pisa;

kalni: naudas k., pupāj-k., augstais k, ļakānu k.;

ezeri: „greivas" ez., ilcis, Jersikas" ez., „poč\i a

ez.,

„vardoksnis" ;

pļavas: adgruža, aizpūrs, akašnīca, alksna, brasls, „būk-

stas", duobū liekna, dzilna,
w
grīvas" pļ., klūdzine, llcagals,

luogaine, „mastariņa", palazde, „palsine", pendēris, pīšava, puš-

mucis, putranaite, rācenaite, übadzinīca, uozuolnīca;

mežs: lāča pīsa.

malinavas (turpmāk : naujenes) pag.; iedzīv. — malinaucieši2. Sp.
aukliniškas c, bāndališkvs c., biķernieki c, bramaniškys c.,

brēnceliškas c, buciniškas c., buciškas c., bukšti c., degšņi c.,

dudališkas c., grustaniškas c, grusteņi c., jānciškas c., jādrova

c., jezupava m. (iedzīv. — jezup(in)avieši), jureniškas c., kār-

ciškas c, kāušeliškas c, kaķeni c., krēipēļni c., krekeliškas c,

krieveniškas c, kiirpiniškas c., kūrsieši c., kiiodeņi c, lēita-

niškas, „liuķiniškys" c., ļumeniškas c., malinav(k)a c, mār-

kova c., maskaļāni c., maskava c., mēlderiškas c., „mēndo-

viškys" c., niēciškas c., pānteliškas c., „pupiki" c, puteni c.,

rēiniškas c., rubeniškas c, rudeni c., rūkliškvs c., sāndariškas c.,

sarģeliškas c., slutiškas c., spriiokti c., stradi c., stupeliškas c.,

tabuni c., tārpiņi c., itnguri c., vaģeniškas c, „vasaraūdziškys"

c., vecpils, ziēdeniškas c., zvindeliškas c.

piedrujas pag. (krievu apdzīvuots).
ciemi: „zareņi", ~butkuni", „geidani", „saveiki", „auguļi",

„pelši", ~pelniki", „saikovo".
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prēiļu pag.; iedzīv. — prēilieši2.

E.

adinaite v., adumava v., aizapieši c., „alksnīši" c, āndzuļi

c., anspoki (acpoki) c., antaniški v., aptekā, apiiogi c., asw-

/zzes* c., dn'esj c., āžkalnieši v., badēlis v., bagātā v., bāibas v.,

bajāri, balde v., /3e/>/ c., betišķi c., bēči (jeb beči) c.,

sa/a v., biletnieki v., byndari v., birnqni (jeb #//vza c.,

.ga/č v., bluzmas c, bradūži c., briškas c, brūveri c., c.,

cazd c., caānes v., ciši c., cukrinica v., „čači% dambiškvs c.,

dēļupji v., drekšņa v., dzņlzava v., dzeņkalns v., dzirvaniški c,

„ēisāgi" c., gačauski c., ga(i)ļmuiža, garā-sala v., gavari c.,

grazas, grāvģni, gribinņni c., gribuški c., gribāsti c., gng'ž v.,

ievaisis v., ievingni c., jašāre v., jaudzimi c., jazqni c, jekuši c.,

jermaki (jeb jqrmaki) c., jezupinava m., kakarieši c, kalnadruva

v., kālvieši c., kānkaļi c., karaliskas, kastigi v., kāusa v., ka-

ziši c., kaz-sala v., kazuļi v., &až7 c., kātiņi, klindžini c.,

s<z/a v., krapiški c., krijaiņi jeb krijqni c., kristapuori, krievu-

sala m., kālenieki c„ ķesteri, ķēvju-sala v., lācinieki c., lācupji

v., lāča-mĢsli v., lēiči c., lejnieki, limeni c., lipinieki, liknadži,

liepsaliņa v,, lietavnieki c., lukstinieki v., /«za c., malava v.,

maskaveņa c., mazuļi c., mālinieki, medņu-pnrvs v., melnā-sala v.,

meženieki, murenieki c., pastari, patmalnieki c., pāuneņi c., pe/šž

c., piļupi, pieneņi m., piēzqni c., plādes c., prež/ž m., priēkuļi c.,

puduļi, pāncuļi c., punduri v., punduriene v., panki v., papāji c.,

raganu-sala, ragula, reminieki c, remiecqni, rijnieki \\, riebeņi,

riebaļi, rieksta-purvs v., rubini c., radzdaobe v., rudzģtas c,

rumpi c., rancapnieki c., runči c., sakaiņi c., salieši, saltupe v.,

samuki v., sāndari m., sāvqni, senāuži, skābi, skaideliškas, skāo-

teles c, slastinieki c, smēltefi c., spārņni c., sprindži c., sprāda

v., stebulnieki, stikāni c, strani v., sanepes c., šāldri c., šam-

šuri c., šāares v., taragi c., tārpukalns v., tiltagala, apinieki c,

urči c., {v)utinqni c., zkzV/sž c., učzuliņi c, vāivadi c., „vālki"

v., vanag-sala v., variēsi, vilceņi, vilcini, vilkdāobes m., z/f7fc-

mugura v., zar§ni c
,

zelta-dibins v., zeltakalns v., zemsala v.,

zibinava v., zvirgža v., zviedri. — kalni: naudas k., āpšines.
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pustiņas pag. (krievu apdzīvuots).

ciemi: „augulevo", „maišeļi", „blusi",
wslipuri", „pupiki",

„krūmani", ~jurāni", „katinovo", „skuki", „pipiri", „mažeiki",

„pleiki", „zareniški", Jumam".

Rudzētu pag.
2 T.

alksnīši, aptekā, āžkalnieši, bandari, bebri, bikavnieki, bir-

nēni, briēslas, biimaņi, «dubaucīte", gardruvieši, grigi, gulbinski,

jašāre, jaudzimi, „kankari", kapenieki, karaliskas, kurčini, kū-

lenieki, lācupji, lāzenieki, māļakalns, medņaaka, mežancāni, pat-

malnieki, „pēiveliškys", rudzetas, rusiņi, švirksti, tiiomeņi, upe-

nieki, velkmes, vidi, vilcēni, vilkmugara, „zalāni*\

meži: degums, skrupsala.

ungura pag.; iedzīv. — ungurieši 2
.

E.

antuži, aparnieki, arīdzqns, apšu sala, āres, āriņi, balgalvji,

bāncāni, bāuri, sila-bebri, „bēitāni w

,
bikses, bites, bukšas, cucuļi,

darvas-brenči, buoksti, apšu-ciruji, dāukstes, dēles, druķu-vecums,

druvūsnieki, dzirkaļi, ereļi, ezqni, galveni, gravqni, gruomalti,

gužqni, guobiņ-vanagi, guostiņš, ģeriņi, ģqrcqni, iņkqni, jakstiņi,

juosti, kaķaliči, kalnsqtas, kaļupnieki, katlēļ-i, kāuprenieki, kaāsi,

klāukava, kriecums, krūmiņi, kruopiņi, kučenieki, kursieši, kārqni,

keķeļi, ķikuri, ķiķaukas, kives, kuģi, lābrakti, lvuškas-lācīši, lāči,

lēitqni, lāndzāni, luk{a)pīckas, luobrakti, ļamāni, mālukalni, mā-

sqni, medītas, mēlna sala, meža-dibens, mežāres, mucu sala,

māižnieki, pauri, pāki, pāpuļi, perveļi, piļu miests, pieterņni,

plāoši, poļakas, priēcumi, puķes, purmalu rasiņas, pāki, puočke-

nieki, rasas, ratītes, rāki, rēki, rimšas, rubeņi, rugātnieki, ruļļi,

salmiņš, sāuciņi, sāukas, sādqni, „seser-sala", sirmauši, siētnieki,

skujqni, slipie, sniedzenieki, spāģi, spigas, spilvji, spridzini, muiž-

niek-stepji, stikūni, stimbinājs, stintes, strāumnieki, stuoki, suši,

šautiņi, vecais tāurups, trākšas, tuntuļi, turki, uģāres, upsargi,

ušqni, ādri, uoglenieki, uozuoliņi, vagaļi, vaguļi, vādzes-sala,

vāglņni, vesetnieki, vērš-āres, kāku-vēveres, vēži, virsuļi, zalači,

zigmaņi, zundqni, žagari, žīdāres; mežamuiža, ungurmuiža.
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purvi: gāinis, metenis, pēndēris; pļavas: mārsna, ļaujas,

dziļa vada, trupēksnis, rijas-vecums; kalni: zibšņu kalni, stebiņu

kalni, niiovazas kalns; driksnes ezers.

varkavas pag.; iedzīv. — vārkavieši2
. Sp.

Aizpurve c.,aizpurviešic, akmeņkaļus, anckuļic, ančkinic,

„andriveņi" c., ašinieki c., apšinieki c., ārniši c., āžadruva, babinava

v., badzeņi c., bajāri c., bāndariškas v., bariši c., bārbaļi c.,

/>£/3/7 c, biletnieki c., birnņii c., bradūži c., brenčāre v., briškas

c., bucu-lidums v„ bučkas c., butkas c., caūnes c., czsz* c., čei-

rāni c., čipāni c., čukuri c., darījumi v., dābulnieki, druva v.,

dzz/eļa v., c., eg\upe v., elkšņi v., gaigalava, gališķene v.,

garā-pļava v., gavari c., gavarišķi m., iscelnīca (jeb „istelnīca")

c., jezupinava c., kalniņi v., kalvji c., £d/-/z c., kāup(a)rnieki c.,

kazēfi c., kaziņi c., kazuļi c., &aiz c., /e/apari c., kļavinski c.,

kfavsala c., krievaka c., krievāre, krupsala, kiirsieši c, laipavka,

„lāivacums", lāuda, lauski c., liepsaia, lūzinieki c, mačāni c.,

„mednevka" v., mežarijas c
, patašine c., «peiviliškas" c.,

piliškas c, pirtsvieta, prāmi c., priedavka, priēkuļi m., putnavka,

puogaiņi c, puogas c., puotkas c., rubini c., rači c
, rusiņi c., ruobež-

nīca c., sačāni c., salav., saltā-sala, „samuldriva w

,
sandari v., sa/--

kandruva v., sausā-sala, senaude v., senauži c., siladruva v.,

sz/z' c., sienapurvs v., skujavka v., slepkava v., smiltaine, spāo-

les c., „stabu-sola w

,
„stagariškas w

c., stebulnieki c., stepāre jeb

„steperi", sturinieki (ļeb stūriškas) c., sudabrine v., szzzrz' c.,

surinava c., svālbiškas c., šķilteri c., šzi/fes c., tiltava (jeb

tavieta) c., timinava m., trākšas c., upinieki c, übuļi c, wosz-

zzz'e/ež c, vanagi c., Vārkava m., vecā-sala c„ vecuma v., w/?/-z

c., vilcini c, vilkapas c., vilminieši c., zāikava v., „zatiši" m.,

znuoteņi m., znāotinieši c., zuosini c.; — vilkdāobju purvs,

brieža dārzs (purvs).

uzš/ezz pag.; iedzīv. — viškūnieši2
. Sp.

ambeļmuiža (iedzīv.: ombomīši), antqni c., aščuki c., /3a/z-

-dariškas c., bicqni c., bombizi c., brenči c., /3zz/z c., catlakši c.,

a?sz c., čučiki v., zzeģ/z c., „dēiki w

c., dubna ra., dūdeļi c.,

dzirvaniškys c, galveni c., gribusti c., grāstqni c., guļqni c.,
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giiži c, jezup{ln)ava m., jurģeltškas c, kaktagals c, kampēni c,

kandavnieki c, /eapd c, karaliskas c, kāķeņi c, kleķeņ c,

krlškānl c, krievqni c, kūrstešl c, kuseņi c, kūriņi c, #£/3£7 c.,

kirkuži c, lāureņi c, /dzzrj c, lazdas c, lēpej-i c, leperlškas c-,

lietavnieki c, /arfi v., matīsēni c, mazuļi c, mežaseta c, m/-

-c, pikstuliškas c, platupji c, plauži v., puteni c, raganu-

purvs v., n/ģe/j pusm., rata// ra., sāuliši c, silaviškas c, „ski-

viškys" c, skramqni c, skrebeļi c, skujinieki pusm., s&#£/ c,

smeni c, strapi c, straumes c, svēteņi c, spdg/ c, ~(ģivāni
,<

c, «drf/ v., „viliši" (jeb „viļuši") c., x-zs/e/ m., zūrtmuiža c.,

zž/es c., zūoslni c. baltais ezers, „lukna" ģz.

ludzas apriņķis.

Baltinavas pag.; iedzīv. — baltlnavlešl2. E.

muižas: verasmuiža, pranapole, Šķilbēni.

viensētas: aizupe, apšāva, buks/i, dubļava, egļava, kubu-

lava, kudrava, lemešava, līdumi, llepusala, mālļupe, sllenlekl,

tutunava, upenieki, uozuolava, uozuolkalns, viduči, vllkava, vll-

kusala, zlrguduobe;
ciemi: abrtņas, adumava, artava, astrqnl, augstastla,

āususala, ābeļava, bakava, bābieši, bāzava, begunava, beliņl,

bqrtūļl, bilga, blrzlnlekl, blāuzgava, brēksiene, brlēžusala, buki

(jeb -as), cirpiene, čilipiene, čūžuļl, dānckie (loc. -ejuos), degteri,

deņiecava, dukuļava, dupurava, dūksts (loc. s. -/c), dzērviene,

elstes, grūšļava, jārzava, jurqnl, kalvīši, kālviene, kalvji, kamu-

grlva, kaši, kazukalns, kazusala, kazušava, kitkava, krieviņi,

krutava, kublava, kvašnava, latuši, lapsii, lutenqnĻ matriņa

(mātrlene), mežareji, mulzinieki, mukaušava, nagļl, pakašava,

pāutava, petrucqni, pirdunava, pisava, piešāva, piešāva, plitava,

pllenava, piincuļava, pužulava, piišļava, risava, ruduši, salenlekl,

sāuclņa, sāusKe)ntekt, sllagatļl, sllarašl, sīmaņl, slabada, slastava,

stabļava, Stiglava, supqni, surukava, svqtuone, svlļava, sviļpava,

štikunava, tārkava, ūdri, ūdriena, varlkl, vqcle-dvarl, Vecumnieki,

vlrpqni, zabļava, zacešķi, zeltiņi, zēļči, zūbkl, zuzīšl, žikariešl.
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balvu pag.; iedzīv. — balveniešl2. E.

muiža: balvi;

viensētas: alzezere, aizpurve, aiztirne, aknupe, aparniekl,

apšukalns, augstūblrze, āuzēni, āžudambts, babeni, bāžava, bēr-

zuleja, blrzgals, bišķēni, briēžava, bruklāji, burčava, dāudzene,

dāugasne, degšņi, drebjl, druveniekt, duburuocts, duobenleki,

dvarupe, dzelzupe, dzeņalauzs, dzeņi, dziesnieki, egļusala, gaiļa-

kalns, grivasgals, guobusala, ilganči, jaūnzemji, kūrklenieki, ku-

buli, kitis. lapubirze, lazdukalns, lemešava, liči, livģni, liepukalns,

maziņie, meirqni, melnūsala, mēči, niedrusala, pakalnieki, pokrata,

pokuļava, purvagals, rāvusala, reci, rimstava, rugāji, ruozenieki,

silamala, sita, stradi, strautiņi, šiicene, tāureskalns, trekņi, vār-

niene, vārti, vecsqta, vidusala, vilkaruoči, vistusala, viēksta-

mežs, vuškusala, zemesgals, zilū-birze;

mājas: aizupe, apalnieki, auška, ābuoliņi, balduones, balup-

nieki, biči, cepurnieki, cūkusala, čušļi, dubļava, dubļukalns, duor-

upe, elkšņava, gaiļi, griestiņi, grūzlši, guznava, jaun-mierini,

kakupe, kaņepiene, kazupnieki, kārklenieki, kraukļava, krimi,

kurna, keņi, lauzi, lācupe, lekste, lielā-sala, lukstiņi, maški, med-

ņi, melnie-līdumi, mežarija, miezāji, nagļi, naudušava, pilskalns,

pliksna, purvamala, ramuoksti, rimsi, riekstusala, rubeņi, sebeti,

silaciems, silakruogs, silenieki, smiltene, spruogas, stāmeri, su-

derbe, teteri, tutinava, upītnieki, užģava, uozuoliņi, uozuolnieki,

vaļi, vējava, vilkava, viļumi, zaķi, zaļmežnieki, zeltiņi, žaugupe,

domopoles (turpmāk: berzpils) pag.; iedzīv. — domopolieši2. E.

muižas: augustava, birži (iedzīv. — birzieši), bonifaceva,

cukupe, domopole. mūramuiža, pilsmeža muiža, skubinava, struo-

žqni, vieškalsti, zasulu (jeb zasalu) muiža;

viensētas : cirtums, drabas, garie-sili, kapune, krampiņas,

kundziņi, pilskalns, pīsamala, priednieki, tikaines, viškusala;

ciemi: aiztiltes, apšenieki, aāgstari, ābelderi, beļauski,

berzīsi, bikaviņa, čakši, degšņi, dundenieki, galvari, gribkava,

gribuļi, jāuvinieki, jurlši, kažuki, klikuči, kļavusalas, lauskinieki,

līdumnieki, lieknltes, liepari, masalnieki, mastareiga, osudari,

pabrikl, papurniekl, patmalnieki, pāleņl, velnupe, pllsnenieki
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{pūstiem), pričaunieki. pugači, puodnieki, repšava, ruskaļi, ruo-

bēni, ruozenieki, sāipetnieki, saksmale, sala, sami, silamuiža,

skujetnieki, slavītes (jeb-i), sprādzinieki, stirnenieki, stribas, su-

sekļi, svētiņi, sviļpava, sviēkstaiņi, vasķi, viksnenieki.

kalni: „varines" k., pqrkūņu k., bērzines k,; pluošu leja,

pāuleja (pļava), vaidu (= karu) vecaines; retā birzs; ūsiņa gals;

staigā slēsne (purvā izmīta stiga); līči: miltāja )., kausiņa 1.,

„gredzins", „sipiņa 1.", sprāga 1., pautgrizs; ezeri: dievakājas

ezeriņš, vēju ez., akļa ez., gulbja ez.; sūri {— grāvji): dziļais,
lāča s.

eversmuizas (turpmāk: ciblas) pag.; iedzīv. — eversmuiziešP

(jeb verasmuizieši). Sp. -f- E.

āzupine mža, bartnieki c., bati c., bābiši c., bebrava c,

bņrtuļi c., birzinieki c., blēivi c., cinkuvi c., čūžuļi c, degteri c,

dirvānieši c., eversmuiža (jeb verasmuiža), ņrmaņi c., garšgni c,

gribnieki c., istaļsna, jurqni c., kalvlši c., kalvji c., kazusala c.,

c., krieveņi c., kubulava pusm., lāimiņa, lazdi c., lāpstas

c., lucmuiža, mastari c., mežavepri c., muižinieki c., /zag/t c.,

pikstuļi c., plin(d)ži, ruduši c, rusiņi c., simaņi c., s/?z>&/ c.,

šalupnieki c, škinči c., trukšģni c., tāomava c., zidn c., uodeņi,

vabaļi c., varkaļi c., vecavnieki c, vidri c., vifpi c., voiti c.,

zaciši, zagušnīki c., zāmbari c
,

zelteni c., zzzzz c.

ezeri: pitelis', istras ez.; meži: griva, rudušu pise, bru-

kuši; pļavas: /ooz dirva, vecumi, rāudu sala, šaut-es, putinu

lukstiņš, drāngas; purvi: kņāvinis, garie dēgšņi, luksteņi, ka-

tuleņš; kalns : a'/}/<z.

gttttra pag. (krievu apdzīvots).

z's/ras pag. (krievu apdzīvots); iedzīv. — istrieši.

„cucuri", „dongi", „ivuli", „mučuli*, „obševo" r

„plepli", „rukši", „skredeli <<

,
„škirpani", „vacevniki", „visti",

„vonogi".

janovoles (turpmāk: brigu) pag.; iedzīv. — janovolieši. E.

akaši, brigi, cibuļi, dirvāni, kūlģni, matlsqni, rencqni, rīki.

rutki, sviļava, vāckalni.

12
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kakaravas (turpmāk: tilžas) pag.
2 E.

muiža: ruskulava.

viensētas: dējukalns, galiņi, krišeni, liniņi, luzumniekt, me-

žarljas, sīļi, vasaraudze, vinaudze.

ciemi: akmeņrūči, astrēni, ūpšukalns, egllšl, elstes, jaun-

blanzgava, jaujas, kaupeņl, kūpēssils, lazdava, mežarljas, mez-

škletlņl, naglīši, purviņi, raiciena, rubeņi, riinciene,

ruoznieki, ruožukalns, sqvūnl, sillene, stlglavieši, sviļava, Ulža,

ūdrene, vakšenlekl, zabļava, ziemeļi, žagi.

numernes ezers.

kūrsavas pag.; iedzīv. — kūrsavlešP. E

muiža: melnava.

viensētas: aizaļmuiža, akmensala, kuozulnieki, līci, pūriņi,

zaļmuiža.

ciemi: aizelkšņi, ancqni, bāzava, bēleņi, bļasas, degušava,
drtkaškes, dzlrkaļava, gadžūnes, grebņava, lerublņa, jēčl, kakari,

kalnasila, kaūpuži, krieviņi, lauderi, lazdava, lūčukalni, leme-

šāva, līdumnieki, llenuži, lugl, lukstiniekl, luzinieki, ļurbava,

naglqnl, nesteri, ragi, rulqni, saldanle, salinieki, skābuliene sta-

bule, sutrl, svlkļl, tipini, tranava, übagava, ugu\ava, uozuolnlekl,

vanagi, vefpeļl, vllgl, zlbla.

kalns: vecainis.

landskoronas (turpmāk: Šķaunes) pag.
2 E.

andžqnl, brlcl, ceplīši, čuči, griva, kalnačava, mači, mik-

šqnl, muizinieki, pintas, punduri, putqnl, rēčl, rubuļl, suržas,

„šķauna", tapefi, tūļava, ziļava.

Liepnas pag.; iedzīv. — llep{e)nlešl. E

ciemi: aizupes c, bqrzupe, dakti, kapugu c, krūti, kudi-

nava, palsas, prledulēļnu c, purnava, riesavas c, saldēs.

nuorletņa purvs.

mērdzines (mlkalavas) pag-.; iedzīv. — mērdzūniešP. E.

aviešl,
wbati", „blonti", čēfi, dēgļl, „dlrvānlešl". ezernlekl,

ērzeļava, Agauņi", kasparģnl, kausinieki, kāzinieki, „kraiči <-

,
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w
lapatnīki", Jatuši", lāči, lietavnieki, pamani", „mauzuobļi

v

,

w
medīšovaft

,
mežemieki (senāk: „meža-rijnieki"), mērdzine, mi-

šqni, miški, nuoraugi (uz augsta kalna), „pataši", „perekļi",

plaūži, puodinava, ruozari, silagaiļi, silinieki, sipkas, sīpuolnieki,

skaistie, skradeji, skrituļi, slabada, sļapnie, snūtūļi, stāupiene,

Stiglava, „strauja", „šķiņči", „trūpi", ūdri, „uodeņi", vanagi,

vārnaiši, Vecumnieki, vēcinqni, vilciņi, „ze\čiv
,

zuji, žagarava.
kalni: kaasas k., mūrenes k., knkūļū k.

Nirzas pag.; iedzīv. — nirzānieši2
.

E.

āndri, atgūrņi, āpši, bāmbani, dāugūļi, dūkši, glideļi, greči,

guļqni, karuči, mārtiņi, mežamatveji, mežinieki, nirza, piēzqni,

pūncuļi, rāibakazi, rāmuši, rimši, riekūmi, rundqni, salnieki, sīļi,

skābuļi, skrini, svikli, timuļi, vanagi, vārslavi, vēži, vurpuļi,

žubūļi.

pildas pag.; iedzīv. — pildānieši2. E.

muižas: bradaiži, knrma, kūdali, lūcava, ņukši

viensftas: ezernieki, vanagi.

mājas: baldqni, buļi, gaiļi, lācīši, ļubqni, pāideri, peļņi, pū-

kaiņi, rāibakazi, rencqni, rindi, rutkūši, sandari, silakmogi, si-

lavi, skriči, stalāni, Strumpi, tribuki, vqcumnieki, viruļava, ziļava,

zuji, zurzi.

posiņas (turpmāk: pasienes) pag.

„ilza", skaistava, „zi\i H

.

rugāju pag.; iedzīv. — kapūnieši un augustenieši 2
. Sp.

aizstirne c., aizupe c., aparnieki c, aūškas c., baldune c,

balupnieki c, bķrzaleja, biškūoni c., cņpnrnieki c., cūkūsala c,

čūšļi c., daudzene, dāugasne c., drebēji c, dubļūkalns c., dūo-

binieki c., dzelžupe v., dzeņi c., dzeņusala v., dziēsninieki (arī

ar -sm-f) c, egļusala c., gaiļakalns v., griesteņi c., grūziši c.,

grūž{ņ)i c., gūrnusata v., itgan)či c., kanepiene c, kazupnieki c.,

kraūkļava c., lapu-birze c., lāptive c., lekste c., liči m., mqlnie-

lidūmi c, livqni c, lielā-sala c., liepukalns c., luksteņi c, lūku-

sala c., maški c., maz-ezereņi m., mārkava c., medņi c., mqlnā-

12*
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sala m., mēriņi c, nagļi c, niēdru-mala c, pakrata c, pņrkūņi

c, pirtupe m., pliksna c, rimstava c, ribēni c, riekstusala c,

rugāji c, ruozinieki m., silabirze m., silinieki c, stāmej'i c.
r

stradi c., strāuteņi c, sudafbe c, c.f trekņi c, trāopeņi c,

upitnieki c, uozuliene m., uozulnieki a, vūrniene m., varstava

m., vidus-sala m., vilkarūči c, vilkava c, vijumi c, vikšņi c.
r

vušku-sala c, zelteni c, zemesgals m.

rundenu pag.; iedzīv. — rundanīši2
.

E

briēžava, strukaji, zifgi.

vilakas pag.; iedzīv. — vijacāni jeb vijaceni
2
.

E.

viensētas: aizpurve, birznieki, branti, gainava, gruzdava,

ilzine, lugi, rači, tribunava, trusna, valatava.

ciemi: aizgaliņa, aluotava, bārdava, bednava, brqslava,

brizgava, cirnava, cūkiņa, degunava, egjava, gūranava, gārša,

glazunava, indriči, kangari, kargava, katleši, kaziņa, kazukalns,

kjukava, kraākjava, kravāji, ķīši, laduma, lauzi, lazdava, lā-

gini, lāšķi. leji, medņava, mežarija, pavajava, pākšava, pirdinava,

plēšava, pritikava, rejava, sala, sasnicas, silaciems, skandine,

sllpači, sludtukalns, susaji, svijpava. šaugunava, tarkava, tepenīca,

tutunava, uglava, vanagava, vēdenieši, viduči, vlksnine, zaicava,

žagava, žīgurava.

zaļmuižas (turpmāk: nautrenu) pag.; iedzīv. — zajmuizieši2.
E

muiža: mežvidi.

viensētas: celmi, dzelžavārti, laigalava, uozuolnieki.

mājas: bliseņi, briēži, buzdi, ceplīši, čakši, dāuksti, degteri,

drikaški, gabri, galdadirvi, glizdava, gļāudi, grūdinieši, ievulqni,

jaūdzemļi, kārklinieki, klānīši, kuociņi, kīseji, laizqni, lazdi, leški,

luzinieki, maigji, mazuri, miglinieki, mīkāji, pqrkalni, pilnieki,

plēši, puksti, putrqni, ragakalni, ragava, rencēļni, ruobežnieki,

ruoze, saukāni, sāukavieši, sārņi, silava, smilktiņi, stradi, suņa-

vieši, upītnieki, uozuolnieki, vilkaduobji, vijumi, zirņusala, znuo-

tiņi, zvēri, žagati.

zvirgzdines pag.; iedzīv. — zvirgzdinieši
2
.

E.

muižas: kalni, križqni, pranapole, runtorta, visnauda.

zvlrgzdine;
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viensētas: ūbuolnieki, dukani, kuocēni, ladova, Lazdava,

puodukalni, vamži;

ciemi: aizpura c, baluožava, dimbinava, dzirkaļi, kalna-

greči, kalvīši, kleperi, kristužēni, kūlīši, kūti, lāūži, meļaškes,

meleški, mežavepfi, mūizinieki, mūļči, pildagreči, putrenieki,

rāūzas, mdīši, saidi, sārņi, teļakalni, tutini (ar n), vēipļi, vese-

rģni, zaķi, žagatas, zēļči.

ezers: citma ez.

rēzeknes apriņķis.

āndmpienes pag-.; iedzīv. — āndrupieši 2
. Sp.

akminka v., āndrupiene m., an{d)zeļmūiža, ārmaņi v., bān-

dariškas c, bebri m., bēitqni c, bebrinka c, brasli pusm., brū-

veri c, bungas c, dāugūļi c, dūrieni v., degšņi c, dietlavi c,

dukuļi m., dzirņni c, grabova c, griēzqni c, gmm(ū)ži c, il(d)za

pusm., jukumi c, kazuliškas c, kālitas c, tālimūs un tuvimūs

ktiesmetes c, kramūni c, krāuļi c, krepši c, kristceļnieki c,

kuikas c, kūlakava c, kunga-pnrvs v., laizqni c, lāngi v., lapi

pusm., lāci c, liebeņi c, liepkalns pusm., lietavnieki c, luciškas

c, /#£z c, c, māmoni c, mņlka c, v., mĶūkstis

(nom. s.) pusm., meiteni c, mizaki c, murqni c, mūrinieki c,

patmalnieki c, pēirāgi c, pz7z/z m., pintqni v., piēzqni c,

zzcz c, pūnkas v., /7wsa m., rakali c, rusiškas c, rūkmuoni c,

skrebes c, slabada c, sleseņ c, stalīdzqni c, slikuti c, sūgaļi

c, ūbagava c, vācieši c, vāveres c, „vģizuoni" c, virauda c,

virbuli c, vitzas c„ vucini c, zāikava c, zāmbari c,

c, z//e/2z m., zūndes c, žagari c, ič/'/e/z c.

ezeri: žiara ez., stiebrainis, „umans", dubulis, kāūgurs,

pirtnieks, cirvītis, sāulezers, rszna jeb /fz/zs, (j)ešs, ildza ez.

atašienes pag.; iedzīv. — atašānieši2
. Sp.

āizdegļi v., apšinica v., ašinica c, atašiene m., āudzes-

sala v., bābinica c, barbaļi c, brākas c, briežū-sala v., būnčuki

c, degle v., jaunie-degļi v., druvinieki c, ēiduki c, ēndžeļi c,
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ezernica v:, grāndāni c, jaunieši c, jaksti c, kaliksavam., ka-

zuļauka c, krištabqni c, kvietaines c, lakšu-saia v., lāču-sala

v., Undīni c, liepsala v., marindze m., melnā-sala v., nārtmalis

c, ortinīki c., pāžinica v., putniņi c, puodnieki c, rijnieki c>

„rockāni" c, rubin-sala v., salieši, silavnieki, skudrinieki c,

nūrtes un ezera c, „troškys" c, uozuldruva v., z/dž-

z>adz c, vanag-sala v., vārp-sala v., vid-sala v., vikšeri c,

vilkūji c, zalāni c, zaļmežnieki v., zariņ-sala v.

bikavas (turpmāk: gaigalavaš) pag.; iedzīv. — bikavieši2
.

E.

atvariņa, ārenieši, bikava, birnqni, ciemata {ciemati), cim-

siņas, dirvaniene, drabāki, dziļares, gaigalava, garanči, iedeņi,

juknava, kazdri, kraukli, krēseļi, krqpqni, lazdūnieki, lāči, līgani,

nagļi, pedeļi, puisēni, pučdinava, salenieki, Sauleskalns, sīļi,

stāudži, susekji, šaurīši, tīrumnieki, upīte, vilnūce, zvejsala,

žagatas.

ezers: zāosars.

biržgaļa 2 (turpmāk: labvaržu) pag. E.

adumava, angava (kr. AHHeHro(p), apšz, aāgstie kalni,

barani, bņrzusala, bikšinieki, biržgalis, blantine, bliseņi, bokši,

borisava, bringi, brusava, bufzava, ceplīši, čumine, degšņi, dir-

veņi, dunduri, ecīžava, eglupieši, ērzeļava, gabinava, goreiši,

grebeiži, gribuļi, inčuki, ivanava, jaūdzemļi, kaki, kaspari, ka-

zubirži, kazukalni, kazuli, kākuči, karklinieki, klāugi, kravaļi*

kulinava, kuoši, kikuli, lab{v)ardis, lakšinieki, leimaņi, lendži,

leški, letki, llducis (izr.: leidučš), logini, lāza, lāzenieki, maliki,

matari, medņauka, meireni, mesli, micqni, mīkulqni, palsinieki,

petini, puisēni, purviskie, {plik-)purvmaļi, rijeņi, rumpļi, sali-

nieki, sandari, silavnieki, sīļi, skuopava, skuoteļi, stagaršņi, ste-

puļi, stīvanči, stiebrinieki, suņava, sutrava, svikļi, škeņava,

škinči, teļakalni, trikimi, tuomuži, udrinieki. vārnaiši, vāvernieki,

vāveri, verami, {v)uškavnieki, zelteņi.

bārkavas pag.; iedzīv. — bārkavieši 2
.

aizkārkle c., aizpīss v., aizpurve v., aiztilte c., akmiņsala

v., ālksna v., apīnaji c., apsenieki, apšukalns v., asugals c.,
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āuzāji v., āpšinieki c, „āvenieki", baranovka c, bāuska c, Mr-

/3zz/z' c, brimarags, „bulinīki" c, buokstenieki c., buoksti, badies

(jeb -//), buolmeisteri c., biiozņni c., caānes c., ceruki v., „dar-

venieki", dirinieki, drikāji c., dāobkalns v., dzirnavsala v.,

eglītes c., gaiļubirzs c., ikaviņa, ikavnieki c., inčāmieki c., zecd-

/zz'e/ež c, jaādzemnieki c., jaunsiliņi c., juzepava (jeb jezupava)

m., kalnagals c., /ed/zd c., karalīne v., kūrklaiņi c., kūršumežs,

krievbirznieki (jeb „krievbirzs") c., kiiokūji c., *ķibestēni (izr.

ar c-) c., *ķirze(m) nieki (izr. ar z>), lāipenieki c., Jābdecis",
/z'si/zzz jeb /z'sz'/ze v., lielmežnieki c., „liepu-sala", mūlnieki c.,

mālu-kalns, māla-sala v., mindāaga v., navina, pabrāakle v.,

patačiena, pelnu-ceplis v., pilskalns v., pulcine m., pd/z/e v.,

par\v)mala c, puščenieki, puoškas, raāfēļi c., raksala („raksola"),

„raukuļi", „salenieki", sāuku-piirvs, seksti („sarkanie un „dzel-

tānie"), siksala c., silagals v., silavnieki c., simaškas {simu-

muški, „sīmaņi") c., stalldzqni c., stanislavava v., sturmežnieki

(„stūrenieki", stāfamežs) c., sūnduri (sandari) c., sāomenieki

(«suraeinīki") c.
T

s£č/ž, tālkūjs c., tiltagali, trizelnieki c., truopi

c., tamašava (sucenieki) c., „u6zališka5 <<

jeb uozulnieki, „uozu-

laiņi", vaibaliene c., vaišļusala (vāišņi) c., uafca v
M

vasiļava,

vectirums, Vecumnieki c., vecumsala v., vēipi c., vēstiņsala,

vilkabirzs,
M („vistiņsala") v., zebalati, zaļmežnieki

c, zepji c., „zirnīši", „zire" („zires") v.; miirmustienes muiža.

ezeri: „cuskas w

ez., pieslāistes ez., vabales ez.

meži: auzaine, dires, lisinas, lielū-sala, riste, ragu-sala,

triiopu-piirvs, vecums, zabati, zvirgzda/s.

pļavas: čz/z/Ztz pļavas, bestenīca, bsrzu-kalts,

cirstais-ceļš, ciska, dzņrveskaklis, krievu vecaine, „lāucines a

,

lāudzinis, rēce, riebumi, strudzinis, zabates.

kalni: /ddz k., manta k.

bukmuižas pag.; iedzīv. — bukmuizieši2
. Sp.

adamava m., āndžqni c., bajāri c., basaligi c., bēitqni c.,

brūokāni c., bukmuiža, ciršava c., cz'z'/e/z c., čadi c., egļava c.,

„£isāki" c., garandžova c., c., jiirkava c., kālviši c.,

kramūni c., kumpeņi c., lācgalva c., /dd c., „līčmurāni" c.,

liiopgani c., „maķeiki" c., marteņi, miezīši c., „nazari" c.,



184

„nē/ikuri'" c, nipeņ c, panova c, pāntūki. c, patmalnieki c,

pāaliņi c, pikteļava c., piļāri c, piesaule v., pufpļi c, rapsz c.»

rijnieki c, ruskuļava c, rukši c, stapūniški c., stradava v.,

strebuliškas c., šustava c., udrāji c, uozulnieki c., T-dz'š/z c,

vāivadi c, vecduome m., vidņava m., vidziškas c., žagatava c.

ezeri: eša ez. (nom. s. esz's), „gāļšūna" ez.

dricqnu pag.; iedzīv. — dricānieši2. Sp.

Aizpurve v., aizupieši c., apšinieki c., āzinieki c., „bata-

rāgi" c., /3£/3rž c., /3ra/ez c., briēžlīcīs v., brukām v., ceglinica v.,

čēveri c., čifki c., dāukstes c., degumi c., dzVifz c., dirvenieki c,

drebīnieki c., dreimaņi c., dricqni c., driņķi c., „eisuji ft

v.,

elkšņi, c., gailīši c, igauņi c., z'fdTzž c., jaii''zemi c., jurģeļi c.»

kāiravka c., kakarvieši c., kamu\i c., kāusinis v., kruoga-sqta c.,

„ķipluki" c, /dd c., lizdiki c., liepsala v., mūrtuži c., masqni

c., medņa-purvs v., mēnči c., „nģigova" v., pāulinava c., p/7-

-d/ze m., pilcinava c., piļkas c., pivāri c., piziki c., plaši c.,

p/ece, pdikas c, priedkalns v., pur{v)malieši c., puškrievi c,

puškundži c., putrqni c., ramaškys c., rapkova c., ratinieki c.,

rācinājs v., c., rudzusieki c., ruobežkalns v., rūobežnica

v, riiotales c., sāukavieši c., silagaiļi c., silinieki c., sz/z' c., s/zz-

i'z'/ez c., smāudži c., s/zzzz/z* c, stabarovka v., susekļi c., š/?zz/zz c., /dzz-

/zzzgtt m., trimalnieki c., ,;
troškys" c., truktini c., „tufčini" c.,

uguļava v., udzuleņi c., vecainieki c., viļumi c., vitulnieki c.,

zakari c., zalingava c., zz/čjzz c., zzzz'd c.

Lempju ezers.

Kaunatas pag.; iedzīv. — kāumtieši2
. Sp.

akminieši c., apruobs v., asāni c., asāniškys c., balteņi c.,

bāļči v., bāndari c., batari c., batnes pusm.. bečeri c., bidzqni

c., „bleideri c., bri(d)ziškas c., bukateņi c., buļi c, degšņi c.,

dzVēTzz c, dubuļi pusm., diimbrava v., diižgals c., dzirkaji c.,

„9isāki" c., „gaveiki" c., grašz c., z'za/'ž pusm., janiškas v.,

jauka c., jāniki c., juguļi c., kaipi c., „kārnalina" m., kāumta

m., „kazeiki ft

c., „karpine" pusm., kramāni c., /e/-z'ms pusm.,

kukuļi, kušņeri c., labovka pusm., lamaši c., c., luksteņi

pusm., mazgi c., mālakalns pusm., mī>rgūši c., metuļi c., mukāni c,
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nagli pusm., pāujukāni c, pčrtāji c, peščāre v., pilkaļņi c.,

pintēni c, pliens t„ ragi pusm., ramūni c, rasica m., rāvi

pusm., rndava m., rudzqtas c, rudziši c, rutki c, c,

sāules-zari v., silagals c, sienaiži c, skadeņi c, slabada c,

«slgināji" c, „spirgiņi
a

c, sprestiškas c, sprukti c, „sprūžau-

nīki*- c, s/rad/ c, strupaviči c, šļakotvs c, ft/čsz c, tuomuži c,

(v)uškāny c, c, vāmziškas c, wse/7 m., vēcini c, vidži

pusm., wš/ c, zabele pusm., „zeimaļi M

.

ezeri: sniedzins, „pārtovas" ez.; kūrtuves kalns.

Makašānu pag.; iedzīv. — makašūnieši2. Sp.

abrumēni c, aluotnieki c, ančapēni c, āudreņi c, bebri c,

biržinieki c, blāntine c, brāžgals c, čn'zgas c, raw/zfs7 c., rw-

*dr/ c, čakši c., čūdarāni c, dāņči v., drenkas c, c,

gāilumi c, garanči c, c, greivuļi c„ /'tf/z?s7 c, jaškāni v.,

jaūdzimi c, jiirkas c, juškāni c, c, kāulači c, £<zzm-

v., £/dw c, kleperava c, krieveņi c, &/-w/?y7 c., kubalava

v., kiioceņi c, kiiokūji c, liiopinieki c, makašūni c, mūrtužqni

c, mežarijas c, mitrinieki c, nautrņni c, plešavnieki c, «plākšņi"

c, pujāti c, purvamala v., /m&sft c, patroni c, ragazi c, ra-

c, c, ridzfni c, „rejkys" c, salinieki v., sa/dš/

c, „sārņi" c, silarašl c, sillnieki c, 5/// c, skredeļl c, s/?d/z-

- strānkaļi c, škesteņ c, šķirbinieki c, tufčini c, tar-

teva (jeb ta/-/tf/7) c., tuomqnl c., ūgalava c., c.,

c, zači c, zaļukšņi c.. ze/tem c., zte/?zč// c., zvirbuli, žagatas c.

verga purvs.

„rozenmuižas" (turpmāk: rfz/zas) pag.; iedzīv. — raza/-

muiziešl2. Sp.

ānci c., a«ze#/ c, /3tf/3*s7 c., balinava v., bāndaņ c.,

r/s/ c., batari c, „beižagols" pusm., brālīši c, brenci c, bu-

lēni c., /3«šz c, ciskava c., ciemata c., čači c., činkuri c., ci-

pati c., „dāugavica" v., „drēizi
a

c., dtfžga/s c., „dzirvani" pusm.,

„gr§iškuoni" pusm., ignašqni c., m<žw// c, iniškos c, ismeņ c..

/ft& jeb y'wiz c., /-a//&£// c., kālpaki c., totfš/ c., &d/fm c.,

puškas c., knutava c., kravaļi c., /cd/i v., laduši c, /dc 7c., /te-

tavnieki c., mhrcinieki c., mežāri c, midzeņi c., c., mtfri c,
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w
n§igova'' c, pabifga v., pakuji c, piskuni c., požogi c, pri-

tika v., pāncuji c, punduri c, putriši c, puodnieki c., ratnieki

c, rijnieki c, rivūni c, rubuļi c, rudziši c, „ruņi (rūņi)" c,

sabaji c, sakārnieši c, safkanes c, silaviškas c, skāngaji c,

skābuļnieki c, skudres c., stapāni c, škinči c, šujdibine c,

tāudajāni m., tuči c, vagaļi c, vaičuļi c, vamži pusm., 1/37'-

/ezz/z c, vāskāni m., vdverava c, vīndedži c, vipinga m., zā-

kāti c, zapani c, zemesgals c, ziedi c., zk/z c, žagatas m.

rņznas ezers.

„rozentovas" (turpmāk: maltas) pag.; iedzīv. — r-tavieši2
. Sp.

zzsz7/?z c., bāndafi c., 6£/d# v., bikava c., bikavnieki c.,

biržagani c., biržgalis, čači c, z>z7/ea deguni pusm., dupqni c,

dzč#z* c., dzeniškas c., galdeņi c., garie-kalni m.. grumuži c., gudeļi

c., jaudzimi pusm., sz/zz y"zz/z' c., kisējkalns c, laizēni, lānda m.,

laca-kalns c., leimaniškas c, lejnieki c., lielais-akmins, mazgi c.,

c., mieškāni c., pzzs/ež c., pinkas c., piegāžņi c.,

prezma m., priiodi c., purvini m., regži c., rubini c., /-zzi c.,

sāuliki c., silandži c., skredeji c, skutqni c., s/?e/z pusm., sfo-

szz/z" c., stilbji c, s/radž c., „strodiškys" pusm., „šmēiļi w

c.,

{v)utqni c, udzuliškas c, vāinava c., virtuksnis (nom. s.) c.,

višķeri c., zāikava v., zzzs/zzz m.

maltas ez., /ds# ez.

ružin(av)as pag.; iedzīv. — ružinavieši2
. Sp

adumqni c, buodži c., ciskads jeb ciskada c., dālgavīši c,

gasuji c., grāveriškas c., indriķqui c., yzzsž c, /zzeizz y«/-/ c.,

&zz//zž c., kāuline v., /enz/ez c., kukuči c., kiirteņi c., ķeidqni c.,

jukna m., pilveji c., pikstuji c., pzzzVzž c., rumaki c., ružinava m.,

silanži c., „sopri" c., sprinda c., stikūni c., svikši c., špe/z' c.,

tūci c, „valaši w

c, valenieki c, veideri c, zamuoži c, zzzy'z c.

sakstagala pag.; iedzīv. — sakstagalieši 2
. Sp.

adatas c, aizīdzere c, apari c, asači c, bānčuļi c,

/3ddžz c, bāriņi c, brizgas c, bānduji c, ciskads m., ciskaiņi

c, cukari, tesles c, dēičmaņi c, drebēji c., dundas c, dzeņa-

gals c, dzirkaļi c, garanči c, gruzdēji c, jaūdzimi c, jāseris c,
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kamulteņi c, kāntinieki c, kašl c, kāulači c, kazradži c,

kčndrati c, krāupēji jeb krāupēļl c, krls\t)celes c, krie{v)maize

C., krusti c, kūdies c, lcdzqnl c, lapsas c, /a&sz' c, lēimaņi c,

lēimaniškas c, lempji c., liepuvi c, /zzza c, mūrtlškas c, /we-

žašafgi c, miezqnt c, miirinieki c, papkys c., pzzzirz' c., pedeļi

c., pirtnieki c, pūteles c, pūderi c, Sakstagals c, szz/zzz', sz/z-

-zzze/ez c, skāngaļi c, skramulišVas c, slabada c, stāudži c,

stlrqnl c,, studqnl c, subinaite (sibinaite) c., sudlis c, vabales

c, varkaļi c, zāikava.

ezers: juseris.

Silajāņu pag-.; iedzīv. — sllajānlešl2. Sp

adamtškas c
M

āizupieši c., akmenišķi c., „āntaniškys" m.,

āntqnl c., apsa z\, balbūrži c, bandari c., £e/)/7 c., bqrzavka c,

bikava c., catlakši c., a7>/z* c., ciemaiņi c., čadrinieki c., dakari

c, dubi c, dubini c., dudari c., dumbrava pusm., dunciškas c.,

ezernieki c., gailīši c, gafšqnl c., £rzzzz7 c., guļqnl c, juriši c.,

kālriši c., kalvji c., kamenca m., kancqnl c., kāndrašl c., &zz-

s/žgz' c., kāusas c., kavallškas c, klepeņ c., kramiņi c., „krevi"

m., krupinlškas c., kuļči c., kuzmi c., lapatiškas c., lēimaņi m.,

„l§inišķi" c., lēitqni c., zepe/z c., liņa kalns c., liskāni c., mā-

kuši c., /?za/£z' i/., melderi c., melnū-sala c., /?zzz&z7 c, najauti c.,

nāluobne c., pzz/sa c, paslava v., piēzqnt c., purvmaļl c., puod-

nieki c., rijnieki c, riebeņi m., nz//ez c., sāuna v., „seksti"< c.,

seveles, Silajāņi jeb salujāņl m., skangaļi c., skrāuči c., s&zzo-

fe/z c., stabulnieki c., stragini c., „stružvaļdi", sudari c., szz/tz-

bellškas c, špaki c., tūci c, ūšpeļi c, ūorneiši c, valteņ c,

vūrslavqni c, vēveri c, vllcqnl c, vi(n)myns m. (= fģimani).

kāusa{s) kalns.

Stirnienes pag.; iedzīv. — stirnieši2
. Sp.

āizkalntešt c, āizpurvlešl c, birnqni c, brākas c, ciemūt-

nlekl c, čāunāni c, dzg/z* c, eidukl c, erejii c, grēveļl c, gr/gf

c, indqni c, jaungatļl c, kāļkinica c, kapinlekl c, c.jj

krysta-krūgs c, lapeņi v., lūzlnlekl, mesteņ c, pinkāni, pušmu-

cqni c, „putriči" c, rijnieki, rublnkalns m., rudzqtas, Stirniene

m., stūrmežs v., „tģilāni" c, tlltagals c, učzulsala m., z/z'zz7,
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(v)utnēni c, vārnu-sala v., vēveri c, vistinieki (vistvecaine) v.
t

zalāni c.

ezeri: pieslaiste, pisa ģz., liepsaļa ez.; purvi: aklais purvs,

pjūkas p., raganis, dudurnieks, gmgūles p.; ceļa gabali: elkūne,

steigū-daūksts; meži; timsais pīss, medņu rieksts.

udzulmuižas pag.; iedzīv. — ūdzulmūizieši2. Sp.

bari c, bekeri c, bekši c, būmbiškas c, /3zz£rz c, ceg/z-
-/zze&z c, čadi pusm., drēimaņi c, zzze/zz' c, gāidūļi c, grāve-

riškas c, kāmpiškas c, kazāži c, krieveņi c, £zž£z' c, laizēni

c, /zz/ž c, pāuneņi c, platači c, pupuliškas v., ratinieki c, n-

z'f/zz c, rubuļi c, /-zi«cz c, skujas c, slabada c, tāurinka m.,

tēveņi c, tiltagals c, uosviši c, uozūlmūiža.

ezers.

Varakļānu pag.; iedzīv. — varakļānieši
2. E

āltūži (iedzīv.: altūžnieki), alūžnlca, ancqni, arklinieki, ar-

muškis (nom. pl.), asnienes, atspūki, ābeliški, āžinieki, bakāni,

bērzūsalas. biržkalnica, brākas, brāķi, brņngava (iedzīv.: /jrevz-

gavieši), cēipinīki, cekuli, čeveri, darvinieki jeb degteri, dekš-

āres, dudc{s)ala, elkšņamala, „erēļi", garaņči, garvecainieki,

grazas, grūžinieki, ikannieki, izabelina, jašūbava, jūosti, jūoškas,

kalnadruva, kaļkinlca, karašas, kazusala, kākari, kluši, kris(t)celes,

lakts (i-celms), lazdinieki, lēimaņi, liepsaļa, lncqni, ļaringava,

ļavāni, ļādqni, madžuļi, malta (iedzīv.: māltenīši), māurāni,

mūlnieki, metuļi, nagļi, pastari, pāuneņi, piknas, piļpuki, piziči,

pisinica, puduļi, puisēni, pūntūži, pūoči (< pāki ?), ragaņbirzs, ra-

kuļi, reklenīca, rēpšas, rūobežnīca, sala, salinieki, sandari, sē-

ņubirze, sņrnas, silagali, silavnieki, silinieki, skapstoti, slūokas,

smēlteri (jeb uoj(a)sgalieši), stebulnieki, stradeņi, stradi, stūkas,

suņastes, sudļagals, šķēles, teicejnīki, tiltagals, trākšas, trūpi,

trāopeņi, tūči, uženieki, ūogļuduobe, ūogrinieki, vēipi, virsa-

zepji, (v)ūorneicāni, zāļnams; Varakļāni.

pļavas: ālksna, dabna, ~raudivņeica", slēsne, timseņis

(nom. pl.), Jēigavņeica, padega, uosa, mašķinlca.
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vidsmuižas pag.; iedzīv. — vidsmulzieši 2
.

E.

apaļie c., bēči c., birnņni c, bluzml c., 6ra& c., briški,

brūci c, cepefl c, ceperniekl c., čači v
M

čaunāni c., dčg/j v.,

c., garjūfl (jeb kapenlekl) c., grazf c, gribalva m., gri-

ga// c, gng/ c., ičaunieki c., indgni c., Indrģnl, kāupefi (suņapi)

c., kristapi c, c, ladzenlekl c., madžuļi v., mičuļi v.,

mčrkoti c., ņotri c., pastari c., patašas v., patmalnieki c.,

pauri c., pirģni c., padali c., puncuļi c., puzāki c., ramiņa v.,

rāmpāni c., n/ras/ c., rubanova v., salieši c., sandari c, sčg//-

/k«z v., sllamala v., siļakalns v., 5/// c , skabjl c., spirga v.,

sprukstiņi c., stebulnieki c., stykāni c, sturinieki v., /ra&s/ c.,

triiopl c., upenlekl c, učgatņi c., woša, varaža v., vara-purvs,

vāveji c., vidsmuiža (jeb gaļņni), vilcini c., sauņa-vulini c,

zača v. (ķipītis), zīmuļi c., zvirgza v.

lejas: „veprine", „kausa".

Viļānu jeb vlļqnu pag. iedzīv. — v-nieši'2
. Sp.

āntģnlškas c., bakūnl c., baltiņa c., brlkuļi c., ceglinica c.,

cibulnleki m
,

degumnieki c., dilmaņl c., pusm., džlpšļt c,

jakstl c., jureņl c., kalna-sqta c., kālvjl c., klētsala pusm.,

ptnlekl c., kuokūjl c., lagoni (laguni) c., lauzinieki c., liepudruva

pusm., /wzas c., makuži c., māltuve m., „mediņi", mņlnmež-
nlekl c., mežkakts c., miezaines m., mukules m., murqnl c.,

„osneiši" c., pilskalns c. (pllskava), pirtnieki m., pislnleki c.,

or&& c., putni, repšl pusm., rlkava m., salaskungi c., s#/fl-

i/iersi c., sameņi c., skujavnlekl c., stabarovka pusm., stim-

bovka m., strūpļi c., šāuteņl c., tāukuļl c., trumņnl c., udguĻava

pusm., i/ii/ta" jeb m., zlfgkalns c., ziemeļavka m.,

dr£m c. žagatnes c.

metekla kalns.

Latgales upes.

I. Daugavā ietek:

1. /-zzzzVzč 1. (Izvaltā, kraslava).

2. dzz/3/zzz 1, ar sānupēm: 1) «odze2 (liksnā), 2) zzošzz2 1.

ar sānupēm: a) iēvaisis (preiļos, rudzētās), b) lēcēja (Stirnienē),

c) palaga 2 1. (vidsmuižā).
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3. nereta ar sānupēm : iiodze2 1., ataša, vipe2 1. (unguru p.),

neretiņa k., suokaža2 (krustpils p.).

4. „indrica" 1. (izabelinā).
5. šaltupe 1. (Līksnā).

6. lubesta 1. (Līksnā).
7. kazupe (līksnā).

8. bungā (krustpils p).

9. ņipru upe.

10. kūrklene2
.

11. caura ar sanupi uodziene (krustpils p.)

11. Aiviekstē jeb aiviekstī ietek :

1. iča 1. (tilžas pag.) ar sanupem: tilžupe 1. (ar sanupem :

dūkšupe, raiciena), piikle2 (domopolē).
2. dziļaune 1. (domopolē).
3. isliena k. (Barkavā).
4. vērde2 (domopolē).
5. bqrzaune (krustpils p.),

6. gardauņa upīte (iztek no gardauņas eze»"a) jeb „bab-

rote",
w

babrova" (krustpils p.).

111. ezeros ietek :

1. lubūnas ezerā: 1) mĶta2 (Varakļānos) ar sānupi:

bĶda2 ((andrupienē), 2) lisinis (jeb lisins, lisine, lisina) ar sān-

upēm : iioja
2
, dira, miirmasta2 jeb murmastiene2 (varakļānos),

3) m^lmute
2 jeb mslmana

2 (varakļānos) ar sānupi: teicija
2
,

4) rēzekne (jeb rezne, rēsne) ar sānupēm: kaunata, lūzena

(makašānos).

2. kalupa ezerā-, riesa (līksnā).

3. stirnas un
w
dreica" ezerus savieno stirna.

IV. kur ietek, izdevējiem nav zināms:

rāceņa, nakšaura (preiļos), vilbaucis, eivieksts (līvānos),

sauna, piļupš, „kropš" (rudzētās), saltupe (kapeņu p.), uda (ka-

lupa p.), mudravupe (krāslavā), sarija ar sānupi sarijanka

(bukmuižā), virtūksne (rozentovā), utreja jeb udreja, zilupe (mēr-

dzinē), nņlabeņa (domopolē), kūkava, krēkupis (baltinavā), mārs-

nas grāvis (unguru p.), ciska, truopupīte, „6kaveņa", „ikoviņa"

balupe {rugāju pag.), kvārnava (nirzā).



Izlabojamas kļūdas:

35. lappusē Stelpes pagasta vārdos jālasa: grābeklīši

(
wgrāvelīšu" vietā);

65. lappuse Seces pagasta vārdos jālasa: dravnieki („druo-

nieku" vietā);

96. lappusē Lutriņu pagasta vārdos jālasa: bašenieki (~buz-

enieku" vietā).










	Latvijas vietu vārdi 2.d.�����
	FRONT
	Cover page
	Chapter

	MAIN
	Priekšvārdi.�����
	Kurzeme. aizputes apriņķis.����������
	bauskas apriņķis.����������
	gruobiņas jeb liepājas apriņķis.�㼜ჯ㼜Ā�Ā�䃱㼜㼜ꃴ㼜ヸ㼜����
	ilūkstes apriņķis.���������������
	jaunjelgavas apriņķis.��쀈䀜ꀈ䀜�䀜䀏䀜
	jelgavas jeb duobeles apriņķis.�뀛䀜逛䀜倀䀜瀁䀜�
	kuldīgas apriņķis.�����������䀜䀜ワ
	talsu apriņķis.�耠䀜怠䀜�����
	tukuma apriņķis.�䀜ꀲ䀜䀜쀳䀜��
	ventspils apriņķis.�Ā�Ā�끇䀜遇䀜
	Kurzemes upes.

	Latgale. daugavpils apriņķis.����������
	ludzas apriņķis.�ᰓ蒎輒̀���㈳㔀
	rēzeknes apriņķis.���������������
	Latgales upes.

	Izlabojamas kļūdas:����������



