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K ā r l i s  D r a v i u š .

Stendes vietu vārdi.
Stendes vietu vārdu sarakstu sastādot, radās dažas grū

tības vārdu užrakstīšanā. No vienas puses šķiet — ideāls 
būtu fonētiski pilnīgi precīza izloksnes forma (skat. J. Endze- 
līna priekšvārdu „Latvijas vietu vārdu* I. daļai, 4. lpp.). 
Tomēr, lasot tādus vārdus kā dākl, grēb-s, spai:l-s u. d. c., vēl 
nav skaidrs, kā tie būtu rakstāmi literātūras valodā: dākle,
dākla vai dākli, grebes, grebās vai grebis u. t. t. Turpretim 
precīzā rakstu valodā ne katru vietvārdu iespējams pārcelt: 
vienkārt, dažos gadījumos īstās galotnes nemaz nav konstatēja
mas, iespējami tikai minējumi1), piem. juddrup[?] kalns, āč[?J 
mežs, otrkārt, tas pats sakāms par dažu vietvārdu lauzto into
nāciju: grūti nosacīt, vai tā ir „vecā", vai krītošās vietā2)
piem. virtik:-s. Treškārt, citur nav droša pamata vokāļu ga
ruma restaurēšanai, piem. banit, peknit, ceturtkārt, dažs rakstu 
valodā pārcelts vietvārds zaudē savu īpatnējo veidu, piem. 
gistrāut (intonācija!), silvids (būtu silvidus) u. c. Jemot vēl 
vērā, ka daudzos gadījumos rakstu valodas un izloksnes for
mas tomēr atšķiras tikai ar beigu vokāļa zudumu pēdējā un 
attiecīgām refleksparādībām iepriekšējās skaņās8), kas parādās 
tikai dažos locījumos (salīdz., piem. būd-s un būdās, slma:ņ un 
slmaņuos), iespieduma vienkāršības labā visizdevīgākais šķita 
tāds vietvārdu rakstības veids, kurā pie vārdiem kvadrātieka
vās pielikti vokāļi, kas izrunā nav dzirdami, bet ko iespējams 
restaurēt uz citu formu pamata, paturēta izloksnes izruna, bet 
ignorēti vārdu beigu sekundārie fonētiskie pārveidojumi, kas 
ir gala zilbes vokāļa zuduma reflekss, t. i., piemēram, ma\, 
juāste:n, bīid-s, sl:rm, kal:n vietā rakstīts mak[i\, judsten[e], 
bud[a\s, slrm[i\, kaln[i\.

Vietvārdi, ko pats esmu dzirdējis, iespiesti kursīvā; stā
vie burti nozīmē, ka vietvārds jemts no kādas grāmatas vai 
rokraksta.

Garumi visās vietās, arī piedēkļos, rakstīti ka izloksnes 
izrunā. Jāpiezīmē, ka Stendē -ītis ) -its (-ic), -īte ) -it, -nīca ) 
-nic, -iņš ) -Iš, -ājs ) -aīs, -ējs ) -els, -iens ) -ffis.

Grūtības nosacīt, kas par vokāli vietvārdā zudis, ir, 
pirmkārt, tais saliktajos vietu apzīmējumos, kuru pirmā daļa 
ir substantīva vai adjektīva ģenitīvs, piem. Izup: kāp varētu

*) Salīdz. Lvv. II, 114. piezīmi (par Lubezeres pagastu).
a) kā, piem., vārdos gri:d[a\, P(>l:n\i\ u. d. c.
“) pagarinās vai nu iepriekšējais nebalsīgais konsonants, vai 

iepriekšējās zilbes vokālis — skat. Le. Gr. § 38.
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būt izupa, izupu, ari īzupju kapi; citos gadījumos Izup(a?) 
vārdu nedzird runājam. Līdzīgi ir māju nosaukumos, ja tie, 
stāvēdami ģenitīvā, ietilpst saliktā vietvārdā, piem. ū:z ņzņrs 
(kāda meža pļava). Izprašņājot pašus teicējus izrādās, ka ir 
pavisam trīs variācijas, ka tamlīdzīgus piederuma ģenitīvus 
saprot. Daži šķiet pasacījuši māju vārdu daudzskaitļa ģenitīvā, 
t. i. ūzu, daži — saimnieka vārdu vienskaitļa ģenitīvā, t. i. 
ūza. īsti būtu ūzas, t. i. ū:z—s, bet tamlīdzīgiem vīriešu kār
tas ā- un ē-celmu substantīviem viensk. ģen. bieži ir ar (zu
dušu, protams!) -a, piemēram: „tā ir ū:z[a\ (līdzīgi pūc[a\, 
bhū:t{a\, gri:v[a\, dhu:g[a] u. t. j.) nū:j[a\, pip[e] u. t. t.“ (kur taču 
nedomā, ka šie priekšmeti piederētu mājām!). Vēl citi atzīst, 
ka teiktais nozīmē māju vārdu viensk. ģenitīvā, t. i. ūza (ka 
iepriekšējā gadījumā), jo Stendē māju vārdus saka gan daudz
skaitlī, gan vienskaitlī (izjemot viensk. lokātīvu), ka vērojams, 
vecos laikos pat biežāk nekā tagad1).

Ari ā- un <?-celmu māju vārdos zudušais vokālis ne katru 
reizi droši restaurējams, piem. luo:d-s var būt nevien luodes, 
bet ari (ar lībisku sakni) luodas. Izšķīrējs būtu vienskaitļa 
lokātīvs, bet tanī, kā jau minēts, māju nosaukumus nekad 
nesaka.

Pēc visām tām skaņām, kas ir tikai minējumi, sarakstā 
likta jautājuma zīme, piem. kaūl[u?] pļai\a], bet paskaidroju
mos u. c. tekstos tās piejemtas par pareizām.

Grūtības ir ari salikteņu uzrakstīšanā: gala vokāļu zu
šanas dēļ ātrākā runā, kad arī sekundārie pagarinājumi nepa
gūst ierasties, dažkārt nevar izšķirt salikteni no vienkārša 
vārdu sarindojuma. Tāpēc arī paši runātāji daudzus vietvār
dus runā gan kā salikteņus, gan otrādi; lūgumam runāt 
gausi parasti seko divos vārdos izteikts vietas nosaukums . . . 
Sarakstā šie saliktie vietvārdi rakstīti tā, kā dzirdēju no tei
cējiem, bet, piem. piiupsāt[e] varētu būt ari pilup\a] sāi[e], 
guov[ju] valks arī guo{v]valks u. tml.

Saraksta vārdi rakstīti etimoloģiski, piem. mazstend[e], 
gņlzzaķ[l\ (izrunā masten:d, %elzaķ:).

Sekodams prof. J. Endzelīna padomam un prof. G. Ģeruļa 
ieteikumam (IMM. 1926. g. I., 278.), centos savākt ziņas 
arī par to, kāpēc katrs objekts dabūjis savu tagadējo nosau
kumu; sarakstā tās apzīmētas ar E. Jāatzīst, Ica dažos ga
dījumos ziņas pilnīgi pareizas, skat., piemēram, akmeņ[u\ p/azļa], 
egļkalej\i), iēviņ[a]s plac{i]s, dažos apšaubāmas, skat., piem., 
bērzkāj[a}s, drabeņļuļ pūrs, bet citos — pavisam neticamas,

1) pat Stendes vāciski rakstītajās baznīcas grāmatās 1836. g. ierakstīti: 
R e n z is , A h rg a ls , T urks, L a u k u sa rg s  u. c.

250



laikam pašu teicēju izdomātas, skat. piem. badliekn[e], gārsil[{\, 
dubnic[a\. Sarakstā dažkārt sniegtas ari ziņas (apzīmējums A) 
par objektu atrašanās, pagātnes u. c. apstākļiem, ari norādī
jumi par vienu otru izloksnes faktu.

Šai darbā sakopoti Stendes pagasta1) vietu vārdi, cik 
vien izdevies savākt, atskaitot visjaunākā laika darinājumus 
un, protams, tāda tipa vietvārdus ka Bauvu aploks, Bauvu dī
ķis, Bauvu ceļš, Bauvu krūmi u t. j., kujiem apzīmē pie 
mājām (vai kā cita) esošus objektus un kufu skaits ir ļoti 
liels. Uzjemti, turpretim, a t s e v i š ķ i  esošo meža pļavu, 
mežgabalu u. c. vārdi — ari tad, ja tie līdzīgi nupat minēta
jiem, piem. dārzniek[u ?\ bīrz[e\, slmaņ\a?\ pļav[a\, jo tādiem 
vietvārdiem zināmā mērā jau autonoms raksturs. Tā, piemē
ram, minētie apzīmējot, ka paskaidroja teicēji, 1) kādu meža 
gabalu (nevis Dārznieku māju birzi), 2) kādu meža pļavu, 
ko sen vairs netur Sīmaņu saimnieks.

Piezīmējams, ka pie vietvārdiem minētie skaitļi, ar maz 
izjēmumiem, ir aptuveni un iegūti, galvenā kārtā, dažādu

fjersonu iztaujāšanas ceļā2), piemēram, teicēja Magriēta Kren- 
eīte (*1845. g.) zin vēstīt, ka viņa savā bērnībā, t. i. ap 1855. 

—1860. g. Maķīšus un Čigaiņu Maķus vairs nav redzējusi, 
bet vecāki ļaudis stāstījuši, ka mājas nesen noplēstas, ka viņi 
paši tanīs bijuši u. t. t. No tā var secināt, ka šīs mājas 
noārdītas ap 1835.—1840. gadu.

Tamlīdzīgas piezīmes, ka „priekš ^  1885. g. turējis Pūču 
saimnieks", nozīmē, ka ir ziņas par pļavas kādreizējo piede
rību Pūcēm, bet stāstītājs atceras, ka jau apmēram 18135. g. 
pļava bijusi citam. Saprotams, īstais īpašnieku maiņas laiks 
šādos gadījumos paliek nezināms.

Gadījumos, ja objektam ir vairāki vārdi — vai to vari
anti — minēti visi tie8), pie kam vecākajā paaudzē šķietami 
visizplatītākais likts pirmajā vietā, skat. piem. drīdraņkļi], 
gz£rgal[i] u. c.

Norādījumos, kur objekts situēts, „pie . . . “ nozīmē tikai 
relātīvu tuvumu, dažkārt pat vairāk par kilometru. Dažu 
objektu, piemēram mežgabalu un pļavu vietu grūti norādīt: 
tie ir plašos, vienmuļos meža masīvos; tādos gadījumos mi
nēts, starp kūjām mājām, muižām u. t. t. objekts sastopams.

‘) Latvijas patstāvības laikā Stendei piedalīja gandrīz visu prāvo 
Pastendes pagasta Kalešu galu. Pie Spārnes n_ag. pārgājušās Ezer- 
starpju, Kukuļu, Dubeņu un Pretiču mājas ar apkārtni.

2) Noteikti chronolofcijas dati nav nedz pagasta, nedz bij. Stendes 
īpašnieka fon Brigena archīvos atrodami.

;>) Skat. E. Blese Zeitschrift fiir Ortsnainenforscluing, II, 160.
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Saraksts nebūs ari bez trūkumiem — objektu raksturo
jumi var būt subjektīvi: kas vienam teicējam šķiet pļava,
otram ir tikai pureksnis, trešajam valks. Tāpat nav drošības, 
vai viena otra „vieta mežā" īstenībā nav meža gabals — un 
otrādi, līdzīgi jāsaka par mazmājām ūn saimnieku māju da
ļām. Dažu objektu vieta nav noskaidrojama, kaut gan teicēji 
saka, ka pašu nosaukumu labi atceroties. Ari paši vārdi 
atsevišķos gadījumos varētu būt nepareizi pasacīti vai sadzir
dēti. Būs arī kāds skaits vietvārdu, ko man nav izdevies 
saklaušināt; sarakstā jau minētiem varētu būt arī varianti, 
tāpat citas vai pilnīgākas ziņas par izcelšanos u. c.

Saīsinājum i.
ez =  ezers, kl =  kalns, mm =  mežsarga mājas, mu =  

muiža, mž =  meža gabals, ofic. =  oficiālā, dokumentu rakstībā, 
pļ =  pļava, pr =  purvs, st =  strauts, v =  valks, tērce, vl =  
vieta laukos, vmž =  vieta mežā, vpļ =  vieta pļavā, zm =  zem
nieku mājas (vecsaimniecība), zmd =  zemnieku vecsaimniecī- 
bas daļa, zmm =  mazmāja.

* =  agrāk bija, vairs nav, f  =  celts, dibināts, j, =  no
ārdīts, iznīcināts, f  =  nepareizs, aplams, X  X  =  nav pietie
koša pamatojuma.

A =  uzrakstītāja ziņas par objekta situējumu, izskatu u. c. 
apstākļiem, arī ziņas par izloksnes faktiem. E =  ka paši stende- 
nieki izskaidro vietvārda etimoloģiju. FK =  no Folkloras krā
tuves materiāliem. G R ~  Gemeinde. Rolle des im Talsenschen 
Kreise Talsenschen Kirchspiele des Kurlāndischen Gouverne- 
ments belegenen Gutes Stenden et Kargadden (apmēram 1872. 
—1873. g.). Lvv. I I — Latvijas vietu vārdi. II daļa, izdevis J. 
Endzelīns, 1925. g. N  =  nostāsts, atmiņas, teika. ./? =  PeBH3CKaa 
cKa3Ka 1858. rona Maerz 17. hhh des im Gouvernement Kurland 
dem Kreise Talsen belegenen Privatgutes Stenden. RL =  10-te Re- 
vision. Revisions-Liste, angefertigt im Jahre 1858, 13 Maerz 
tlber die in dem Gouv. Kurland der Tuckumschen Oberhaupt- 
mannsschaft dem Kreise Talsen belegenen dem Erbbesitzer 
Ernst v. d. Bruggen gehOrigen Privatgute K a r g g a d d e n  
vorfindlichen Hofesleute, Bauern und losgekauften Rekruten 
mānnlichen und weiblichen Geschlechts. RLS  =  Revisionsliste 
vom 28-ten Septbr 1811 des Kurlāndischen Gouvernements 
des Tuckumschen Kreises des Erbbesitzers Ernst Friedrich 
v d : Brūggen Willhelms Sohn ūber die Hofeslāute und Bau
ern des Privatguthes Stenden. P =  agrākajā Pastendes daļā 
(Kalešu galā). SSK  =  Stenden-Spabrensches Kirchenbuch fūr
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1834 und 1835. (ja izraksts no citu gadu sējumiem, klāt likts 
gada skaitlis). S t =  Stende.

abav[a] — upe, P. Skat. J. Endzelīns Talsu novads I, 166. lpp. 
adieņ[i] — zm, * mm Klabji, P. A: īstos Adieņus (pie Talsiem) 

noplēsa Pastendes pusmuižu laukus paplašinot, par A. no
sauca mm Klabjus (~1873. g.), bet jauno Klabju mm 
uzcēla turpat tuvuma. A : adiēņi =  vasaras rudzi. 

āizup[ji\ ari āizup[e]s, bieži arī aiz-, aiz- — skat. Cēlēji. 
akmeņ[u\: a) kalns — skat. Jodrupa kl.

b) pļav[a\ (E : daudz akmeņu) — 1) arī vana^en[e], 
starp Dziriņiem un Silupi; 2) pie Krūziņiem; 
3) pie Vilciņiem; 4) starp Azpuriem un Vīrtikām, P. 

alejs (izrunā aleis) — ceļa daļa mežā pie Maksniekiem. N : * 
plats dižceļš no Munejām uz Stendi. A : aleis =  aleja, 
die Allee.

alkšinpurvs — pr pie Kalniņiem, FK.
alkšņ[i\ — zm
alkšņu lāma — pļ pie Muišniekiem, P, FK. 
alkšņ[u] strauts, ari alkšņ[u] strauts, alkšu strauts FK — st un 

pļ pie Kalešiem, P. E: alkšņi.
„alkšvadi“ — Lvv. II, 119. (no Bīlenšteina krāj. ar pie

zīmi, ka „nav vairs"). SSK 1748. g. '2Uffd[)ntoab, ‘SUffdjne» 
toabb, 1755. g. ‘iUffdjnotDab, 1785. g. ‘illffdjnettmb. Laikam 
GR minētā Alkschwald Forstei. A : stendenieki pazīst 
tikai Mežkunga muižu, 

andarkalns — pļ pie Drīdrankiem, FK. 
ahn\a)s pļav[a\ — pļ pie Ratupes.
apafais: a) mežs — 1) dižais, 2) mazais — pļpie Vecumiem, P.

b) kalniņš — pakalne pie Bēķiem, FK. 
apar\a] — 1) dižā, 2) mazā — vmž pie Adieņiem, P, * zm 

vai zmm (2?), ļ. jau priekš 1840. g. 
apariņ[i\ — vmž, * 2 mežā izposti klajumiņi pie Medņiem. A: 

apara =  1) nearta vieta laukos (parasti ieplaka), 2) mazs 
zāļu klajumiņš mežā. 

apsen[e\ — pļ pie kaļķu cepļa, P.
apsen[e]s, arī apsen[e]s gals — 1) pļ pie Kārgadu Pinēdiņiem, 

2) mž turpat.
apškaln[i] — zmm pie Aizupjiem, t  ^1906. g. 
apšrag[i] — 1) mž pie Mālupes; 2) pļ turpat. 
a$m[i\ (asm[ji\?) — zm, r .  Lvv. II, 118. asmji XX 
asm[uP| kalns, ari slņpkav[u] kalns — kl Kalešu laukos, P. E : 

1) ? 2) tur 1905. g. nošauti nemiernieki. 
aš[u?\ mežs — starp Muldām un Azpuriem (pie Kuldīgas ceļa).
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atmat[a\s —  vmž pie Stendes, E : agrāk lauki. 
augstā blrz{e\ —  vpļ (* birzs) pie Maksniekiem. 
āā/ļi] — zm, P. Lvv. II, 118. f  aulas. A : aūlis =  kokā uz

vilkts bišu strops.
ā««[K.?] pfav[a]s — pļ pie Ruņķiem, P.
hāsum[u?] avuots — Liepadās (pļ) pie Peķiem, netālu no *zmm 

Rasmaņiem, P.
auzlņ[i] — zm, P. A : * bērzkaln[i], pārdēvēti, kad īstos Auzi- 

ņus (pie liepu dārza pie Pastendes skolas) noplēsa (^1875.) 
avuoten[e\ arī avudt\u?) pļav[a], avuotkalns — pļ starp Ģibuļu 

zm un Kokezeru. E: tur 2 vai 3 avoti, 
avotiņu [pļava] — pļ pie Smildzejiem, FK. 
avotpļava — pļ pie Dambīšiem, FK.
ažuj\i\ arī jakš[i], jakškruogs, Talsu baznīc. grām. 1784. g. 

$lfdjul — zm, P. A : īstie Ažuļi (gabaliņu tālāk, upmalā) 
ļ  ^  1875. g., zeme pievienota Jakškrogam resp. Jakšiem, 
pēdējie pārdēvēti.

ābeļļi], — zmm pie kaļķu cepļa, P ; 
āč[u?] mežs — mž pie Treidām, P.
ā[d]ģēļ\t\ — zm. E: dzīvojis ādģēris. Skat. E. Hauzenberga 

FBR. XII, 140.
āp[a?]s — 1) arī jaunāp[a?\s — zm, P, t  ^  1885. g.J 2) vņcāp[a?\s 

— zm, P, A : agrākās Apas noplēsa (Pastendes muižu 
laukus paplašinot) ^  1840.—50. g., par A. pārdēvēja 
Kaplūzu mm, bet mežsargam uzcēla tagadējās Kaplūzas. 
Pēc ^  1885. g. par A. sāka saukt jaunās mājas pie 
Ruņķiem (Jaunāpas), bet agrākās — par Vecāpām. Skat. 
E. Blese Latv. pērs. v. 102. 

āpš[l\ — pļ pie Ķīvīšiem. 
āpškalns — kl pie Dambīšiem, FK.
āpš[u?] put\i\ — pr starp Azpuriem un Muldām. E: purva uz

kalniņā āpšu alas.
ārgaĶa?~\s — mm. E : ārgalā (pie Lībagu robežas). 
āzpuren[e\, arī āizput\a?\ p(av\a], (arī āiz-, aiz-, aiz-) — pļ pie 

Azpura.
āzpur[i\, arī āizpur\i\ aizpur[i], alzpur[i], SSK Aispurvv, ofic.

ūizpurvi — mm. E: aiz purva atstatu mežā.
&2\U?\ kalns, āžkalns FK — kl pie Plostiņiem, P.

badliekn[e\ — skat. Liēkne.
baltais pūrs — pr pie Riteņkalna.
bandlauks — lauks pie Smildzejiem, FK.
bandu sils — lauks pie Šķepastiem, FK.
banit[e] — pļ pie Dubeņiem (tagad Spārnes pag.), -nīte X X
bkih\a?\s — zm. Skat. E. Hauzenberga EBR. XII, 147.
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 baūž[a?]s — zm. Skat. E. Biese Latv. pērs. v. 103. 
baznickalns — kl, uz kā St baznīca. 
baznickruogs — pie St bazn. 
bazniclej[a] — pļ lejā pie St bazn. 
bāb\a?\s lič\i\ — vpļ pie Sliņķiem (pie St upes). 
bāg[a]s pūrs — pr pie Vecumiem, P.
bedr[e]s pļaviņ[a) — pļ pie Äzpuriem, E : tur bedre, veca 

ezeriņa atlieka.
bed]\u\ ari bedr[e]s, pļav[a]s — pļ (1!) pie Laugaliem, P. E : 

bedrainas. A : senāk iepostas vairākas mazas pļ, tagad 
salaistas kopā par vienu.

bezdubņns — 1) Silupes (skat.) vidus tece (no St pagastnama 
uz leju); 2) pļavas gar to. A; dubens =  dibens. 

bēķ[i] — zm.
bēķ\u?\ a) lej[a] — pļ pie Bēķiem.

b) pļav\a\ — pļ pie Dzistrautiem(?).
-bēršķ\i\ — 1) vģc-, 2) jäün- zm, P.

bērzeriķ] — pļ starp Muldām un Äzpuriem A: tagad bērzu tur 
nav nemaz.

bqrzkaln[l] — skat. Auziņi. 
bērzkalniņa lauks — pie Smildzejiem, FK. 
bērzkalns — kl mežā pie Silupes un Gaj-ās pļ. 
b^rzkāj[a]s — pļ mežā starp Priediņiem un Podniekiem. 

E : * bijuši kājaini bērzi (t. i. vairākiem stumbriem uz 
viena celma).

bērzpļav — pļ pie Kalniņiem, FK.
bērzpļav[a]s, ari liēpad[a]s bērz[i\ — pļ pie Kokezera. E : 1) 

daudz bērzu; 2) pļāvis Liepadu (kuju ?) saimnieks,
bērzpurvs — pr pie Kalniņiem, FK. 
biškrūm — mž pie Kalniņiem, FK.
biš\u\ blrz\e\ — mž (birzs) — 1) pie Potām. E : * bijis dravas 

ozols. 2) starp Vīcežiem uu Marijmuižu. 
biben[e\ — ļ) pļ pie Podniekiem.

2) pļ starp Azpuriem un Adieņiem. E : * pļāvis 
Bībju saimn. (priekš 1870. g.)

 bib\ji\ ofic. ari blbas, SSK Bihbis, Bihbe—zm. E: 1) bubulis1) 
2) bībis esot krievu (sie) valodā penis. Tuvi kaimiņi ir 
Jēči, šis vārds esot < кr. яйца.

bīb[ju] liēp[a]s — vl pie Bībjiem, liepu puduris. N: tur bijusi 
„lugšanu vieta", citā variantā — katoļu kapliča. 

biržlņ[i], ari bīrziņ[i] — mm, ↑ ~  1800. g., senāk ari 
sesk[ī], RLS Seske, SSK Birsin un ari Seske; R un 
GR Seske alias Birsing).
l) pazīstama bērnu baidināšanas frāze: M ū k ,  bē:n, bī :b-s n ā k  ! =  

mūciet bērni, bībis nāk.
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atmat[a]s — vmž pie Stendes, E : agrāk lauki. 
augstā blrz{ē\ — vpļ (* birzs) pie Maksniekiem. 
āū[i] — zm, P. Lvv. II, 118. f  aülas. A: aūlis =  kokā uz

vilkts bišu strops.
āūn[u.?] pļav[d\s — p) pie Ruņķiem, P.
āūsum[u?] avuöts — Liepadās (pļ) pie Peķiem, netālu no *zmm 

Rasmaņiem, P.
āūziņ[i] — zm, P. A : * b$rzkaln[l\, pārdēvēti, kad īstos Auzi- 

ņus (pie liepu dārza pie Pastendes skolas) noplēsa (^1875.) 
avuoten[e\ arī avuot[u?] pļav[a\, avuötkalns — pļ starp Ģibuļu 

zm un Kokezeru. E : tur 2 vai 3 avoti, 
avotiņu [pļava] — pļ pie Smildzejiem, FK. 
avotpļava — pļ pie Dambīšiem, FK.
ažuļ[t\, arī jakš[i\, jakškruoģs, Talsu baznīc. grām. 1784. g. 

$lfdļ)ul — zm, P. А : īstie Ažuļi (gabaliņu tālāk, upmalā) 
↓  ~  1875. g., zeme pievienota Jakškrogam resp. Jakšiem, 
pēdējie pārdēvēti.

ābeļ[i\, — zmm pie kaļķu cepļa, P ; 
āč[u?\ mežs — mž pie Treidām, P.
ā[d]ģēr i\ — zm. E: dzīvojis ādģēris. Skat. E. Hauzenberga 

FBR. XII, 140.
āp[a?]s — 1) arī jkūnāp[a?\s — zm, P,  ↑~ 1885. g.; 2) vecāp\a?\s 

— zm, P, А : agrākās Apas noplēsa (Pastendes muižu 
laukus paplašinot) ~  1840.—50. g., par Ā . pārdēvēja 
Kaplūzu mm, bet mežsargam uzcēla tagadējās Kaplūzas. 
Pēc  1885. g. par Ā. sāka saukt jaunās mājas pie 
Ruņķiem (Jaunāpas), bet agrākās — par Vecāpām. Skat. 
E. Biese Latv. pērs. v. 102. 

āpš[i] — pļ pie Ķīvīšiem. 
āpškalns — kl pie Dambīšiem, FK.
āpš[u?] pur[i] — pr starp Āzpuriem un Muldām. E: purva uz

kalniņā āpšu alas.
ārgal[a?]s — mm. E : ārgalā (pie Lībagu robežas). 
äzpuren[e\ arī aizput\a?\ p(av\a], (arī āiz-, aīz-, aīz-) — pļ pie 

Āzpura.
āzpur[i\, arī äizpur\i\, aizpur[i\, alzpur[i\, SSK Aispurw, ofic.

āizpurvi — mm. E: aiz purva atstatu mežā. 
āž[u?] kalns, āžkalns FK — kl pie Plostiņiem, P.

badliekn[e] — skat. Liēkne.
baltais pūrs — pr pie Riteņkalna.
bandlauks — lauks pie Smildzejiem, FK.
bandu sils — lauks pie Sķepastiem, FK.
banli[e] — pļ pie Dubeņiem (tagad Spārnes pag.), -nīte X X
bāūv[\a?]s — zm. Skat. E. Hauzenberga EBR. XII, 147.

254



bkūž[a?]s — zm. Skat. E. Biese Latv. pērs. v. 103. 
baznickalns — kl, uz kā St baznīca. 
baznickruāgs — pie St bazn. 
bazniclej[a] — pļ lejā pie St bazn. 
bāb[a?\s lič\L\ — vpļ pie Sliņķiem (pie St upes). 
bāf^a\s pūrs — pr pie Vecumiem, P.
bedr[e]s pļaviņ[a] — pļ pie Äzpuriem, E: tur bedre, veca 

ezeriņa atlieka.
bedļiu], ari bedr[e]s, pļav[ā\s — pļ (1!) pie Laugaliem, P. E : 

bedrainas. A : senāk iepostas vairākas mazas pļ, tagad 
salaistas kopā par vienu.

bezdubenns — 1) Silupes (skat.) vidus tece (no St pagastnama 
uz leju); 2) pļavas gar to. A; dubens =  dibens. 

bēķ\i\ — zm.
bēķ[u?\ a) lej[a] — pļ pie Bēķiem.

b) pļav\a] — pļ pie Dzistrautiem(?). 
bēršķ[i) — 1) vņc-, 2) jm n- zm, P.
bērzen[e\ — pļ starp Muldām un Äzpuriem A: tagad bērzu tur 

nav nemaz.
b$rzkaln{l\ — skat. Auziņi. 
bērzkalniņa lauks — pie Smildzejiem, FK. 
bērzkalns — kl mežā pie Silupes un Gājās pļ. 
bqrzkāj[a]s — pļ mežā starp Priediņiem un Podniekiem. 

E : * bijuši kājaini bērzi (t. i. vairākiem stumbriem uz 
viena celma).

bērzpļav — pļ pie Kalniņiem, FK.
bļrzplav[a]s, ari liēpad[a]s bērz[i\ — pļ pie Kokezera. E : 1) 

daudz bērzu; 2) pļāvis Liepadu (kuju?) saimnieks, 
bērzpurvs — pr pie Kalniņiem, FK. 
biškrūm — mž pie Kalniņiem, FK.
biš[u\ blr^e] — mž (birzs) — 1) pie Potām. E : * bijis dravas 

ozols. 2) starp Vīcežiem uu Marijmuižu. 
biben[e] — ļ) pļ pie Podniekiem.

2) pļ starp Äzpuriem un Adieņiem. E : * pļāvis 
Bībju saimn. (priekš 1870. g.)

blb\ji\ ofic. ari blbas, SSK Bihbis, Bihbe—zm. E: 1) bubulis1) 
2) bībis esot krievu (sie) valodā penis. Tuvi kaimiņi ir 
Jēči, šis vārds esot < кг. яйца.

blb\ju\ liēp[a\s — vl pie Bībjiem, liepu puduris. N: tur bijusi 
„lugšanu vieta“, citā variantā — katoļu kapliča. 

blržiņ[t\, ari blrziņ[i\ — mm, f  ~  1800. g., senāk arī 
Sfs£[t], RLS Seske, SSK Birsin un ari Seske; R un 
GR Seske alias Birsiner).
*) pazīstama bērnu baidināšanas frāze: M ū k ,  bē :n, bī :b-s п ā k ! — 

mūciet bērni, bībis nāk.



biezais apluöks 1) vmž pie Mežmuižas. E : * aploks.
2) biezais aploks — vmž pie Kalešiem, P. FK 

bradpurs — pr pie Dambīšiem, FK. 
branc[a\s ari branc[i] — zm.
brafi(\u?\ — a) birz\e\ — mž pie Brancām (valsts mežā 1).

b) pļav[a] — pļ pie Dižtērukšiem. E: pļāvis Brancu 
saimnieks.

briā(\a\s ari brinc[i\ — zm. Lvv. II, 119. fbrinci. N—E: mā
jas (ari Ļickas u. c.) uzcēlis kāds zviedrs, kas namda
rus pārlūkodams aizvien atkārtojis: „Brin, brin". No
tam iesaukājuši. 

brīvmežs — mž pie Jukumiem. 
briedu] : a) ņzņrs — ez, P.

b) pļav[a]s, arī briež[i\ — pļ ap Briežu ezeru un upi, 
P. E: * daudz briežu.

c) pūrs — 1) pr ap Briežu upi, P. 2) pļ pie Mu- 
nejām.

d) up[e] — tek no Briežu ez. uz Pluncu ez. P. 
brulzg[u?\ pļav[a] — pļ pie Mazruņķiem, P. A: brulzgas =

atkritumi, sliktā šķiedra, kas rodas kaņepes mīstot un 
ko pēc pārmīsta pinekļiem. 

bruākasten[e]s strūkl[a]s — skat. Strūklas. 
bud.[aķ — zm.
buden[e] — pļ 1) pie Bēķiem.

2) pie Būtiltiem.
buk[u ?] puosuths — vmž, * pļ pie Peķiem, P.
ЬиЦЩ — zm, * mm (bet ap 1830. g. zm). 
buļļ[a ?] kalns — kl pie Dzelzzaķiem (?) 
buļļu birze — ganība pie Smildzejiem, FK. 
bumbiēr[u?] kalv[a\ — mž, uzkalniņā Tīrpurā 
bumbuj[u?\ kalns — kl pie Glūdām. 
bunduļ[a ?\ liēkn[e\ — skat. Liēkne. 
buņg[a]s: a) pļav[a] — pļ pie Mazruņķiem, P. 

b) pūrs — pr pie Bēršķiem, P.
foajg[u]: a) ietrīs, arī burjg[a]s — ciems. A: izcēlies pēc ~  

1860. g. Agrāk bijusi tikai St lauksarga māja: SSK 
Bungā. E : pie Bungu priedēm1).

b) prlēd[e]s — mž starp St muižu un laucinieku no
vada zm. N: * bijis kaja Jauks, klajums.

būtilt[i] SSK 1749. g. Buhtilt, R Buhtild, GR Buhtilt — zm. Sal. 
E. Hauzenberga, FBR. XII, 134.

4) Apšaubāms, jo Bungu priežu vietā senāk bijis klajums; jauno 
mežu varēja saukt pēc Bungu lauksargu māju vārda (salīdz. Brancu birze!)
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celmbīrz[e\ — vmž pie St pagastnama. N : * zm (zmm ?), 
↓  ~  1800. g., SSK 1748. g. Zelmes (ģenitīvs.) 

cqlm[i\ — vmž, * pļ pie Kaplūzām, P.
cepļ[a\ egl[e\s — vmž pie Dižtērukšiem. E : * darvas ceplis, 

ļ  ~  1888. g.
cepl[i]s — 1) arī stiēģčfcepl[i\s — ķieģeļnīca pie St pagastnama.

2) arī kaļķ[u] cepl[i\s — kajķu ceplis pie Kalešiem, P.
3) daudzu mežā u. c. bijušo darvas cepļu vietu vārds 
(bieži arī vecais cepĶlķ — pie Lāčvalka, Medņiem, 
Maksniekiem, Ļickām, Peķiem, Ganekļu meža: u. c.

čepliš[i] — 1) arī jauncepliš[i], mm P, ↑ ~  1865. g. 2) vqc- 
cepliš[i\ — zm, * mm Ceplīši, P. A : līdz ~  1865. g. 
mežsargs še, tad uztaisa jaunos Ceplīšus, šos pārdēvē 
par Vecceplīšiem. 3) zm Ģibuļniekos. 

cepļ[a\: a) mežs — mž pie Skujām. E: * darvas ceplis.
b) pļav[a] — pie Kokezera. E: tas pats. 

ceplniēk[i\ — skat. Ezergali.
celej[i], Rendas bazn. grām. 1782. g. Zehleya (gen. sg.) ari 

celej[a ?] krudgs, āizuplji], āizup\e]s (bieži arī aiz-, aiz-) — 
zm, * krogs, P. A : īstie Aizupji ↓ ~  1850. g., kad pa- 
plašin. Pastendes muižu laukus, pēc tam pārdēvēja Cē
lēja krogu. Tas upmalā.

cērpej\u ?]: a) kalns — kl pie Kalešu Ceplīšiem, P.
b) pļav[a\, arī cērpej[i\ — pļ turpat. 

cildiģ[u?]: a) qzqrs — * dīķis starp St baznīcu un Riteņkalnu.
b) krūm[i\ — * vmž turpat (tagad Cildiņu jsm). 

cinten[i\s, cintene FK — 1) ganekle pie Bēķiem; 2) arī cin- 
ten[t\s, ciņ[l\ — pļ pie Dreimaņiem. E : ciņaina. -

ciņainā lāma — pļ pie Muižniekiem P, FK. 
ciņ[i\ — skat. Cintenis.
ciemii{a\s, ciemiņi], clemiš[i\ — skat. Ciemitas. 
cūkaste — pļ pie Kalešiem P, FK.
cūĶu\: a) mežs, ari kaln[a ?\ liēkn[e] — mž starp Jukumiem un 

Renčiem.
b) valks — pļ pie Renčiem.

čakstiš (‹ čakstiņš) — vmž pie Peķiem, P. N : * zm, ↓ pēc 
lielā mēfa.

čigaiņegles — mž pie Dambīšiem, FK.
čigaiņ[u?\‘. a) asi[e] — vpļ starp Ģibuļu zm un Vilciņiem. 

E : bieži mājojuši čigāni.
b) min[a] — pļ ap strautu starp Bungām un Lībagu 

robežu. E : tas pats. A : mīnas vārds tagad 
ļoti reti dzirdams (=  žagaru, skaidu u. c. krā-
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vums, parasti chaotisks).
c) valks — pļ starp Biržiņiem un Vilciņiem. 

E : tas pats.
čiēkuren[e] — 1) vmž pie Peķiem. N: * zm (zmm?) čiēku- 

riņ[i], ļ  pēc mēfa. 2) pļ starp Priediņiem un Podniekiem. 
čtemit[a\s, arī (galv. kārtā rakstos) ciēmit[a\s, ciēmit[i], ciemiš[i\, 

Lvv.11,119. čiēmitas, Ģčiemiši* B.)[t.i. Bīlenšteinakrājumā], 
SSK 1750. g. Zeemith, 1784. g. Tscheemittu (ģen.) SSK 
1834. g. Tschemiht, R Zeemith, GR Zeemit — zm. Skat. 
J. Endzelīns FBB. VI, 10.

čupat[a]s, arī čupad[a\s, SSK 1750. g. Tschuppat, GR Tschup- 
pad — zm. r- / -

dambiš[i\ — 1) skat. Kalniņi. 2) zmm pie Dankumiem (pēc 
īpašnieka amata — sūkņu taisītājs — arī purhpmākar[i\. 

darhblej[a] — pļ pie Renčiem.
dampļa^a] (t. i. dambja pļava) — 1) pļ pie Lauksargu dīķa, 

lejpus dambja. 2) arī dambpļav F K — pļ pie Kalniņiem, 
danču birze, arī danžbīrs — pļ pie Smildzejiem, FK. 
rfaņgļa] — pļ pie Plostiņiem.
dankum[i\ — 1) zm pie Stendes; 2) zm Kāņniekos, P. 
dankum\u?\ blrz[e] — mž pie Dankumiem (valsts mežā). E: 

pēc mājām. 
dhūg\a\s — zm, P.
dākĶe) — ez pie Vērtniekiem, P.  
dārz[a?\ valks — pie Uķniekiem. A : iztek nevis no dārza, 

bet lauka. 
dārzniek[i] — zm.
dārzniek[u?] blrz[e] — vmž pie Dzrzniekiem (* birzs, tad no

cirsta, tad skuju mežs, tad klajums, tad Balvu jaunsaimn.). 
dņ§{a\s — vmž pie Ruņķiem, P. E: izdegums. 
degšņas — atauga pie Brancām, FK.
degšņ[u?\ plac[i]s — vmž pie Ģibuļu Ceplīšiem. N : * zm 

(zmm ?), ļ .
deskalns — kl pie St Dankumiem, FK. 
dēļ[u] mežs — mž pie Iliņiem. 
didraī)k[i], arī didrar)k[a]s1 — skat. Drīdranki. 
diķkalns — kl pie Kalniņiem, FK.
dižā pļav[a] — 1) pļ pie Dubeņiem (tagad Spārnes daļā);

2) pļ pie Potām.
dižais pūrs — pr pie Ģibuļu zm.
dižie valk[i\ — st un pļ gar to pie Muldām (Vidus resp. Poļu, 

Līču u. t. t. upes augšgals). E : gari.

'1) ŋ  stiepto intonāciju.
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dižglūd[a]s — skat. Glūdas.
dižjāņ[i\ — zm, P.
dlžkal[n]muīž{i] — skat. Kalnmuiži.
ditklajuths — pļ pie Dumpīšiem. E: liels klajums.
dižliēpad[a]s — skat. Liepadas.
dižmaksniek[i] — skat. Maksnieki.
dižmulžkaln[i\ — skat. Muižkalni.
dižtērukš[i\ — skat. Tērukši.
dižudzals — pļ un tās apkārtne starp Ceplīšiem un Adieņiem, 

P. Izšķiļ*: dižučzalļa]: a) grāvļi] — pļavā;
b) kalnļuļ — pie D. pļavas;
c) kalvļu] — vmž, vienā pusē D. 

pļava;
d) pļav[u],
e) tiltļu] — pār D. gļāvi uz Talsu 

un Rendas ceļa.
E: * bijis ļoti liels ozols (-li?); vēl oo 1890. g. D. kalvā 
liels ozola celms.

dldraī)k[i\,1 ari dldrax)k[a\sx — skat. Drīdrankas. 
diķ\i\, ari dlķ[u?J pļav[a\s — pļ pie Muldām.

— vmž pie Peķiem, P. E : * dīķis. 
diļ{u?] p[av[a]s — skat. Dīķi.
drabeņ[i\, ari draben[e\s — zm. E: pēc tuvā Drabeņu purva. 
drabeņ[u\ pūrs — pr. E : kūdra tur esot irdena ka drabenes 

(Trester).
draņķ[a\ a) pļaiķi] — vmž, * pļ starp Peķiem un Adieņiem.

b) pūrs — pr turpat. 
draņķen[e] — pļ pie Azpuriem. 
drelmaņ[a?\ pļav[a] — pļ pie Azpuriem. 
dreimaņ[i\ — zm.
drldrar)k\i\, ari drīdrar)k[a]s, dridrai)k[i\, dridrar)k[a]s, dtdraī)k\i\, 

dīdrar)k[a\s, didrai)k[i], didra^kl^s1 SSK. 1750. g. Drihd- 
rank, 1834. g. Dridrank, R un GR Driedrank — zm. Skat. 
E. Hauzenberga FBR. XII, 143. 

drldrar)k\u?Y (arī dld-) pūrs — skat. Mārku pūrs. 
dubņn\a?\ pūrs— pr pie Jukumiem. A : dubens =  dibens. 
dubņn[i\ — zm, * mm. Tagad Spārnes daļā. 
dubnic[a\ — vmž, * pļ starp Maksniekiem un Sūlām. E : pļava 

bijusi apaļa ka dubnīca (t. i. tūpļa zarna). A: tuvu bla
kus Peknitei, ne tālu no Lindrokiem. 

dumpiš\i\ — * St muižas ziņneša māja, tad mm, zm. A :
dumpis =  1) Aufruhr, 2) Lārm.
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dundup[u\: a) ast\e\ — vpļ pie Dižajiem valkiem.
b) c'ems — skat. Mežnieki.
c) kalns — Lvv. II, 120. (no Bilenšteina krāj.).

Kur?

gelmu bedre — pļ pie Kaptēņiem, FK. 
ielz\a?\ dlķ[i\s, dzelzsdīķis FK. — pļ pie Kalešiem, P. 
Zelzzaķ[i], arī (ofic., retumis runā) zqltzaķ[i\; Lvv. II, 119. 

g^lzaķi, SSK 1788. g. Seltusaķķu (gen.) 1834. g. Selt- 
sakke, R Seltesaķķe, GR Seltesakke, bet turpat 1866. g. (?) 
ierakstā Dselsakke — zm, * mm. 

iņstraūt\i\ — skat. Dzistrauti.
gērven\e\s, ari klajumkalej\i\ — zmm pie Mellupjiem. 
gērveņ[u\ mežs — mž starp Mežmuižu un Vilciņiem, 
giriņ\i\, ari giris «dziriņš) — pļ (mežā) pie Dižmaksniekiem. 

A: senāk laucinieku (u. c.) saimniekiem (Sīmanim, Bū
dām, Jēcim, ari Garsilam u. c.) bijis katram savs Dziriņš, 
t. i. neliels pļavas gabals šai gajajā meža pļavā. 

liriņ\u?\ kalv[a] — mž Dziriņu pļ vidū.
y.rkaļ\a?\ kalv[a] — mž pie Pluncu ez, P. A : starp ezeru un 

pļavām.
gt/ļajs — zm. P.
ļlstrkut[i\, retumis gistrkūt[i\; ir ziņas, ka (mazākais daži) ve

cie stendenieki runājuši gņstraūt\i] — pļ (un st) starp 
Dreimaņiem un Podniekiem. A : St izloksnē strauts.

egļast[e] — pļ pie Kokezera. E : apkārt egles. 
egļkalej[i], ari egļ[u\ kalej[i\, egļ\i\ — zm. E : cēlis kalējs, kas 

apmeties eglājā.
egļslota — pļ pie Vīrtikām, FK. 
egļ\iī\ ņzņrs — ez pie Auļiem, P.
ell\e\s pūrs — pr pie Kāņiem, P, tagad Spārnes daļā. E : staigns, 
ellspurs — pr pie Dambīšiem, FK.
ņzķrgat\i], ari cepļniēk[i\, sus$kļ[u] c'ems — zmm (agrāk 3 saim

niecības kopā), ↑ ~  1875. g E : 1) Muneju ezera (dīķa) 
galā; 2) pie ķieģeļu cepļa; 3) par Sus. c. ielamājis (un 
ta kartē ierakstījis) sakaitinātais mērnieks (~1900. g.). 

ezerpļav[a] — pļ pie Dižruņķiem, P . A : tuvumā dīķu vai 
ezeru nav.

ezerstārp[j?][i], SSK 1750. g. Essarstahrpe, 1834. g. Esarstarp 
— zm, tagad Spārnes daļā. E: tuvu 2 ezeri. 

ezerstārp[j?\u]e zers — tagad Spārnes daļā. E: pēc māju 
vārda.
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ganekļ\u]: a) mežs — 1) ari ganekl\e]š — vmž starp Kamnie- 
kiem un Virbu robežu. E : Striķu u. c. ganekle 
2) vmž pie Peķiem. E : * Priediņu ganekle. 

b) up[e] — st un pļ pie Kāņu ez, P. 
garpļava — pļ pie Dambīšiem, FK. 
garais strauts — v un pļ starp Kokezeru un Stendi. 
garā pfav[a] — pļ no Maksniekiem līdz Silupei. E : šaura, 

gaja (t"’ 1,5 km).
gārnuzen\e] — pļ pie Ģibuļnieku Ceplīšiem. 
gārnuž[i\ — zm.
gārsiĶi], SSK 1748. g. Gajfsili. — zm. E : pie G. mežmalā bi

juši iepļauti silepi (viršāji), kur audzis gajš sils (to pļā
vuši lopiem).1) Lvv. II, 119. f  garsiļi. 

gārsll\u?\ kalv[a\ — uzkalniņš resp. saliņa Kokezerā (dīķī), 
garuoziņ\i\ — mm, P. 
gafa birze — birzs pie Bēķiem, FK.
gavilniek[i\ — novads pagasta rietumu daļā, agrākā Pastendes 

pagastā: Vec- un Jaunbēršķi, Šķēles (agrāk arī Stundas, 
kas tagad pie Spārnes), Lodās, Plunčās, Daugas un Cē- 
lēji-Aizupji. Pēc citu izteicieniem — bez pēdējām 
3 mājām.3)

glud{a\s — 1) diž-, 1) maz- zm. E : mālains apvidus (glūda =  
zilais māls). A : tagad sadalītas vairākās zmd. 

granškalns — kl pie Dankumiem, FK. 
greba — leja pie Dambīšiem, FK. 
greb[ji\ arī greb[i\s — pļ pie Mālupes, 
greb kalns — kl pie Dambīšiem, FK. 
grēkbedr — mārks pie Kalniņiem, FK.
grlv[d\ — pļ pie Labdzeniem — pie Sīrmu upītes ietekas 

Štendē.
griv[a]s — zm, P. A: netālu no mājām satek kopā Tērukšu 

un Vidus (resp. Poļu, Līču u. t. t.) upes. 
grūzneis — lauks pie Dambīšiem, FK.
grūžņ[a\ — 1) mž pie Maksniekiem; 2) arī dreīmaņ[a?] grūžņ[a\ 

— pļ pie Dreimaņiem. Lvv. II, 120. f  „gružņa“ (no 
Bīlenšteina krāj.).

grūžņ[a]s, arī grūžņ\i\ — vmž starp Skujām un Ceplīšiem. 
gpudbais valks — v un pļ mežā pie Ļickām. E : atrodas 

gjuobē (t. i. gravā). A : adjekt. gpuobs St. nepazīst. 
gu6v[ju] valks — pļ pie Āzpura.
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ģērbums — pļ pie Dižtērukšiem. Skat. P. Smits IMM. 1922. 
II. 982.

ģibuļ[i] — 1) muiža, vāc. Gibbeln ; 2) zm, vāc. Gibbul (SSK, 
R, GR). Skat. E, Hauzenberga FBR. XII, 121. un 
E. Blese Latv. pērs. v. 80. 106. un 138. 

ģibuļniek[i] — novads ap Ģibuļu muižu.

illņ[i] — zm.
ill[a?\s — pļ pie Asmiem, P.
iļļ[u?]: a) kaln[i] — starp Mazruņķiem un Dankumiem, P.

b) up[e\ — st, ietek Pluncu ezerā, P. 
izdegas — ganības pie Dambīšiem, FK.
lzap[a?] kap[i] — * kapu vieta pie St upes, starp Iliņiem un 

Sliņķiem.
iēviņ[a]s plac[i]s — vmž starp Tērukšiem un Adieņiem. E: 

^1850. g. tur nomirusi kāda veca sieviņa Ieva.

jakš[i\, jakškruogs — skat Ažuļi.
jakt\e\s līnis — plata stiga mežā pie Azpuriem. E : medībās 

uz tās stāv mednieki. A : līniš < līniņš ( =  līnija, taisna 
meža stiga).

jaunais dārzs — lauks pie Smildzejiem, FK. 
jaunāp[a?\s skat. Apas. 
jhunbēršk[i] — skat. Bēršķi. 
jauncepliš[i] — skat. Ceplīši, 
jaunezergals — pļ pie Smildzejiem, FK. 
jaunlaiļk[a\s — skat. Lankas (ņ stiepts). 
jaunmaksniēk[ī\ =  skat. Maksnieki. 
jaūnmulž[a\ — skat. Mazstende. 
jaunūķnieki — skat. Uķniekt.
jaunzēmsāts — * zm (zmm ?) vieta (lauki) pie Drīdrankiem; 

mājas |  ~  1840. g.
jānišprieds — mž pie Dambīšiem, FK. 
jāņ\a?) pūrs — pr kalešniekos. 
jāņkaln[i\ — skat. Pumpuri, 
jāņu egle — koks pie Brancām, FK. 
jēč[l\ — zm. E : (skat. Bībji).
jēč[u?\ pļav[a]— pļ pie Tērukšīem. E: * pļāvis Jēču saimnieks. 
j(ļrast\e\ — vmž (v) pie Lauksargiem.
jņrstrauts: 1) st, iztek no * Muneju dīķa, ietek Vidus upē pie 

Liekniekiem. 2) pļ gar to. N-E: pavasaros pļavā agrāk 
nekā citur bijusi zāle (ziemeļos Putnu kalns), tāpēc uz 
turieni laiduši aitas. 

jukum[i\ — zm.
juriš[a ?\ pļav[a] — pļ starp Ļickām un Ģibuļu muižu.
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juddrup[a?\ kalns, arī akmeņ\u\ kalns — kl mežā pie Dziriņiem 
unJjSilupes. E: 1)? 2) daudz akmeņu.

judsten[e] — vmž, * pļ starp Maksniekiem un Sulām. E: tie
va, gaja ka josta.

kaķasta — vpļ pie Kalniņiem, FK. 
kaķkalns — kl pie Dambīšiem, FK. 
kaķleja — leja turpat, FK. 
kaķ[u?] mežs — mž pie Tērukšiem (zm). 
kalej\a\ a) pļav[a} — pļ starp Azpuriem un Adieņiem. E: ~  

1850. g. pļāvis Prāmnieku kalējs.
b) kalēja valks — ganības pie Smildzejiem, FK. 

kaleš[l) — dažkārt f  kališļi], vāc. Kalitzen — muiža, P. 
kalešniek[i] — novads ap Kalešu muižu, P. 
kaleš[u\ kruogs — pie Kalešiem.
Kalmaņu bedre — bedre pie Brancām, FK. 
kaln[a?\: a) liēknķ] — skat. Cūku mežs.

b) mežs, arī stdrk[u?] kalns — mž pie Krūziņiem. 
E : kalnā. A : st6rķ[i]s =  stārks. 

kaln[i\ — pļ pie St Dankumiem. E: kalnaina vieta. 
kalnlņ\i) — mm, * zmm dambiš[i\, pārdēvēti ap 1905. g. 
kal[n]muīž{i\, arī kal[n]muīž[a]s (unāri kaln-), — 1) diž-, 2) maz-, 

SSK DischKalnemuische, Dischkalnmuifch, Maskaln- 
muisch — zm.1) A: tuvumā muižu nav, gan zm Muiž- 
kalni (2) un Labdzeni, kas 16. g. s. bijuši muiža. 

kaļkklēt[i]s — māja (un kaļķu noliktava) pie kaļķu cepļa, P. 
kalķ[u]\ a) cepl[l\s pie Kalešiem, P.

b) člefhs — mājas (zmm, tagad jsm) ap kaļķu cepli, P.
c) kalns — kl starp Tērukšiem un Azpuriem. N -E: 

* kaļķu ceplis, 1 priekš 1885. g.
kalven[e], ari kaīven[e]s ĢzĢrs — ez pie Kāņiem, P. 
kāmciemniekļi] (arī kamc-, kafhc-), arī kahciēmniēk[i\ kamcēr- 

nlēk[i] — novads starp Stendes pastorātu un Lībagu pag. 
(zm Kaptēņi, Dridranki, Sķepasti, Brancas, Dārznieki, 
Argalas un Dankumi, pēc dažu (jaunāku) personu iztei
cieniem — tikai pirmās 4 mājas). E : 1) tuvu pie pļ 
Kafhpuriem. 2) * kaīnciēmniēki — jo novads augstākajā 
pagasta daļā.

kamniek[i\ — zm, ^  1905. g. sadalīta 3 zm (skat. Liepkalni, 
Rungaiņi). / '

karh.pur\i\ — pļ pie Sķepastiem un Brancām. 
kanciemniek[i\ — skat, Kamciemnieki.

1) Lvv. II, 119. K a ln m u iža  Izskaidrojams ar māju nosaukumu vien- 
skaitlī (ka[[n]mulž[a]), kas Stendē |oti parasts (atskaitot loc. sing.).
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kaņķaste — upe pie Muišniekiem, P. FK. 
kapluz{a?]s — mm. P. Skat. Apas.
kaptēņ[i), arī kapteiņ[i\y SSK 1749. g. Kaptein, 1834. g. Kaptehn, 

R Kapthen, GR Kapthein, Lvv. II, 119. «kapteiņi" — zm. 
kapu krācis — leja pie Kalešiem, P. FK. 
kaūl[u ?] pļ.av[a] — kalešniekos (?)
kazak[u ?\ birste] — arī kazakbirze FK, mž starp Bungām un 

Tūņiekiem.
kazdambkalniņš — pakalne pie Bēķiem, FK. 
kājciriķ] — mž starp Medņiem un Grīvām. 
kāņ[u?] ņzņrs — ez pie Kāņiem, P.1) 
kāņ[n]iēk[i\ — novads pie Kāņu, Kalvenes u. c. ezeriem. 
kārgad[a\s vāc. Ķargadden — muiža. Lvv. II. 120. f  Pār

gadi. Skat. Bielenstein Grenzen. . . ,  259. lpp. 
kārgadniēk[i] — novads ap Kārgadu muižu, līdz ^  1850. g. 

patstāvīgs pagasts.
kārgad[u\ Iets, arī k. lej[a\ — pļ pie Kārgadām. A : lels < 

lejs (=  leja).
kārkli) — pļ pie Peķiem, P. E: aug kārkli. 
kārkļ[u\ valks, arī kārkļvalks — 1) strauts, 2) pļ gar to — no 

Azpura uz Priediņiem. E: kārkli. 
kārļļa] pļav[a] — pļ starp Podniekiem un Pūcām. E : * pļāvis 

kāds Kārlis no Prāmniekiem. 
kāšpurs — pr pie Drīdrankiem, FK. 
klajiimkalej[i\ — skat. Dzērvenes. 
klab[ii] — mm, P, T ^  1873. Skat. Adieņi. 
klen[e\, arī klēnis FK, klein[e] — pļ, aizaudzis ez Kāņniekos, P. 
klēts dīķis — pie Brancām, FK.
kneljsāts — * zm (zmm?) pie Potām, l priekš 1830. (varbūt 

jau pēc mēfa 18. g. s. sāk.), tagad tur Kalnieku jsm. 
A : kneīja =  nūja, runga (tieva, slaida). 

kolk[a\ — 1) dzelme lejpus tilta pie Ģibuļu skolas. 2) bedre 
pie Dambīšiem, FK. 3) pļ pie Drīdrankiem, FK.
A : koīka =  1) bedre, 2) urga ceļā, 3) tilta dzelme. 
Sal. K. Būga Tauta ir žodis I, 442. 1. 

kolkslauks — lauks pie Drīdrankiem, FK. 
krancen[e] — pļ pie Ģibuļu Ceplīšiem. 
kraņč[i\ — skat. Stepas.
krastiņ[i], R Krasting Feldvvāchterei (kur bijusi?). 
krastplacis — vpļ pie Vīcežiem. N : * zm, 1 priekš 1820. g. 
krēķ[u?] kalv[a] — mž, uzkalniņš Tīrpurā. A: krēķis =  sīlis. 
kriev[u ?\ taks — tekā no Azpuriem uz Tērukšiem. 
kruplju ?\ puosufhs — pļ pie Mellezera.

1) pašas Kāņu zm- tagad pie Spārnes pag. Lvv. II, 118. † kā ņi.
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krusta priede — koks pie Kalešiem, P. FK. 
krūziņ[l\ — zm.
kuc$npur[a\ kalī\a\ — mž pļavu (Grebju un Kucenpura) vidū. 
kuc'ņnpūrs — pļ starp Maksniekiem un Podniekiem. 
kukuļ[i\, SSK 1764. g. un R Kukkulit, GR Kukkelit — mm, 

tagad pie Spārnes pag.
kulit[e] — pļ 1) pie Silupes un Lindrokiem. E: apaļa kā ku

līte, 2) pie Azpuriem (plocis, * ezers), 
kumeļleja — leja pie Dambīšiem, FK. 
kumeļmīn — mž pie Dambīšiem, FK. 
kumeļu purvs — pr pie Brancām, FK.
kuniiņ[ā\ cepl[i]s — * darvas ceplis jakškroga aplokā, P,

i ^  1885. g. E : dzīvojis vecs darvdeģis Kundziņš. 
kuplaksis — lauks pie Kaptēņiem, FK. 
kūlen[e] — pļ pie Priediņiem. E: aug kūla. 
kūliena mežs — pie Kalešiem, P. FK. 
kūmi — * māja, FK. [kūmas?], SSK 1750. g. Kuhmes. 
kūmsaploks — pļ pie Drīdrankiem, FK. 
kūmslauks — lauks pie Drīdrankiem, FK. 
kuok[u) ezers, ari silup[e\s ezers — pludināms dīķis Silupes 

augšgalā. E : tanī aug koki, kas uzpludinot paliek ūdenī. 
kelk[a\s krudgs, ari kelk[a]s — zm, * krogs, P. 
kēv[e]s kalv[a\ — mž pie Uzām.
ķēi\ju\ ezers — ez starp Garoziņiem un Rūmikiem, P. 
ķimeņu leja — pļ pie Kaptēņiem, FK. 
ķīļpļava — pļ pie Bēķiem. FK. 
ķiviš[i\ — zm. A : ķīvītis =  der Kiebitz. 
ķūrbenļe] — pļ Lvv II, 120. (no Bīlenšteina krāj.). Kur? 
ķudniņ\u?\ kalv[a] — mž, uzkalniņš Tīrpurā. A : ķoniņa vārds 

St tagad svešs.

labiņn[i\, SSK 1749. Labdsirr, 1758. g. Labdsir, 1784. g. Lab- 
dsehnu (gen. pl.), 1834. g. Labdfehn, 1836. g. Labdfenn, 
Lvv. II, 119. f  labgeņi — zm. * (1528. g., kad fon 
Briigeni Stendi nopērk) pusmuiža Labdsirn[?ļ 

lagzdkalns — pļ pie Brancām, FK. 
lagzdlauks — vl pie Dambīšiem, FK. 
lagzd[u ?] kalns — kl pie Azpuriem.
/atd[a]s — zm. A : tagad ar vairākām zmd.
Laipekaln (RLS), Laipgal (SSK), Laipegall (GR) — zm (zmm?) 

|  jau priekš 1850. g. A : pēc baznīcas grāmatām re
dzams, ka L. ļaudis komūnicējuši Spārnes baznīcā, tā 
tad L. bijuši mežļaudīs (varbūt * zmm Poļu kalnā?). 

lammen\e\s (arī lāmen[e]s — skat. — kas esot nepareizi) — 
1) pļ pie Laidām, 2) mž turpat.
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lanka — pļ pie Smildzejiem, FK.
lan)k[a\s (stieptā intonāc.) — 1) zm (pie St muižas), tad kal

pu māja (GR — Lanke Knechts Etablifjement), tad sa
dalītas jsm. 2) žm pie Abavas: vec- un jaūn-, P. 

lappļava — pļ pie Drīdrankiem, FK.
laūcniēk[i\ — novads ap Stendes staciju. E: prāvs klajums, 

pretstatā mājām mežā, piem. mežļaudim, mežniekiem 
(skat.) u. c.

laūgal[a?] pļav\a\ — pļ pie Peķiem, P. E : lauka galā. 
laūgal[i] — 1) arī mak\t\ — zm, P. E : laukgali — Kalešu 

lauku galā. A : īstos Maķus un Čigalņu Maķus (abas 
mājas bija kaimiņos, netālu no Pastendes skolas, pretim 
* Auziņu liepu dārzam — otrpus dižceļa) noārdīja ~  1835. g., 
Jaunmuižas laukus paplašinot, bet Laugalus pārdēvēja. 
Maķu nosaukums tomēr nav iesakņojies.
Skat. E. Hauzenberga FBR. XII, 138. 

laugaļ kalns — kl pie Kalešiem, P. FK. 
laūkratniek[i] — skat. Ratnieki.
laūksārg[i\, SSK Laukusarg — zm. E : agrāk Muneju lauku 

sarga māja.
lkūnag\a\ dar)g[a\ (stieptā inton.) — pļ pie Ceplīšiem, P. 
lācen[e\s pūrs — pr pie Azpuriem. 
lāceņpurvs — pr pie Oambīšiem, FK.
Iāč[u7]: a) kalns — kl pie Gludām.

b) kalv\a\ — mž starp Ezerstarpju un Mellupju eze
riem. A : Kalva — jo abās pusēs ezeri.

c) masts — 1) dižais, 2) mazais — pļ starp Muldām 
un Azpuriem. E: * medīti lāči. A: masts =  medī
bās dzinums.

d) valks — v un pļ mežā pie Bauvām. 
lāmen[e\s — 1) pļ starp Kamniekiem un Virbu robežu, 2) mž 

turpat, (salīdz. Lammenes). Lvv. II, 120.†  "lamenes" 
(no Bīlenšteina krāj.).

lāmiņdūks — ganības pie Dambīšiem, FK. 
leč[t\, RLS Letze Kaln, Talsu bazn. grām. 1784. g. Lezzes 

(gen.) — zm A : * atsevišķi nost, Pastendes pag. ro
bežās, tagad pie Talsu pilsētas. 

leīmaņ[i] — zm. N : * ķieģeļu ceplis, tad zm, no 1895. g. 
mm, no ~  1930. g. zm. E: Ķieģeļu meistars bijis Leh- 
mann’is, no tam māju vārds, 

lenderu purvs — pr pie Brancām, FK.
lindrudĶļ], ari nindruok[i\ — pļ starp Maksniekiem uu Šūlām. 

A : 1) lindručks, nindručks =  lindraki, brunči. 2) pļ 
nav tālu no Dubnīcas, Peknites, Peķsātes un Kulītes.
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ličup[e] — upe, Vidus upes (skat) vidus tece (ap Grīvām).
A: vārds iesaukts ~  1928. g .; upe ļoti līkumaina, 

līdanga — bērzu birzs pie Muišniekiem, P. FK. Skat. FBR. 
XII, 141.

Udum[ā\: a) gals — vl Peķos, P. E: vēlāk ieposts lauks.
b) kalns — kl pie Plostiņiem, P.
c) pļav[a] — pļ pie Kārgadu Pinēdiņiem.

lipur[i], SSK Lihkepurre (1750. g.) Lihkpurw, (1834. g.) 
Lihpurvv, (1836. g.), Lihpur (1837. g.), R Liekpurr, GR 
Liekpur — zmm, * zin, kas .j,. A : jaunie Līpuri uzcelti 
gabalu tālāk.

liēkn\e\: 1) pļ pie Ruņķiem, P. 2) bunduļ[a?] liēkn[e\ — pļ 
pie Azpuriem 3) kaln[a\ liēkn[e] — skat. Cūku mežs. 

liekn[e\: 1) pļ pie Ģibuļu muiž., * Stendes muižas „liēkā pļa
va. 2) pļ pie Krūziņiem. 3) pļ pie Azpuriem. 4) bad- 
liekn[e\ — pļ pie Ģibuļu skolas. E : „bada zāle", jo ātri 
pārplūstot, slapjas (?). A : iespējams, ka dažu liēkņu 
vārds < liekā pļava =  pļ, kas ^zemniekiem bija „no lie
ka jāpļauj muižai".

liekn[e]s kalniņ[a\ pūrs — pr pie Azpuriem. 
liēknit[e\s, 1) dižās, 2) mazās — pļ pie Priediņiem. 
liekniēk[i] — zm. A: lielas, zemas pļavas malā. 
liēpad[a]s — 1) a) diž-, b) maz-, SSK Leepatt (1748. g.), Disch, 

Mas Lepatte (1834. g.), RLS (1811.) Lehpath, Lehpad — 
zm. 2) pļ pie Peķiem, P, tur * izšķīruši Stepu un Au- 
ziņu Liepadas, kas bijuši šo māju pļ gabali. 

liēpad\a]s bērz[i] — skat. Bērzpļavas. 
liēpkcun[i] — zmd, ~  1905. g. atdalīti no Kamniekiem. 
lieplauks — lauks pie Drīdrankiem, FK 
lieppļava — pļ turpat, FK. 
lužniik[i] — zm
lūžņ[ā]s — vmž pie Buļļiem, * zmm, ↓ ~  1910. g. 
luōd[a?]s — zm, P. Lvv. II, 118. 1. luodes X  X- A : klāt Lodu

ļick[a]s, SSK 1751. g. Ļitske, 1834. g. (un R) Lizka — zm. 
N-E: cēlis tas pats zviedrs, kas uztaisījis Brincas; viņš 
bieži atkārtojis: „Ļick, ļickl" — pēc tā iesaukuši.

maksniek[i], SSK 1747. g. Maksteneeke (ģenit.), ofic. (arī 
Lvv. II, 120.) makstnieki — 1) diž-, SSK 1835. g. 
Jaun Makstneek, 1837. g. Kristop Makstneek Gesinde. 
2) maz-, SSK 1836. g. Wez Makstneek, 1837. g. Ādam 
Makstneek Gesinde. Skat. E. Hauzenberga FBR. XII, 
139.

ezers.
ļick[a]s  ezērs.
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lanka — pļ pie Smildzejiem, FK.
lank[a]s (stieptā intonāc.) — 1) zm (pie St muižas), tad kal

pu māja (GR — Lanke Knechts Etablifjement), tad sa
dalītas jsm. 2) žm pie Abavas: vec- un j āūn-, P. 

lappļava — pļ pie Drīdrankiem, FK.
lāūcniek[i] — novads ap Stendes staciju. E: prāvs klajums, 

pretstatā mājām mežā, piem. mežļaudim, mežniekiem 
(skat.) u. c.

laūgal[a?] pļav\a\ — pļ pie Peķiem, P. E : lauka galā. 
laūgal[i] — 1) arī mak\i\ — zm, P. E : laukgali — Kalešu 

lauku galā. A : īstos Maķus un Cigaiņu Maķus (abas 
mājas bija kaimiņos, netālu no Pastendes skolas, pretim 
* Auziņu liepu dārzam — otrpus dižceļa) noārdīja ~  1835. g., 
Jaunmuižas laukus paplašinot, bet Laugalus pārdēvēja. 
Maķu nosaukums tomēr nav iesakņojies.
Skat. E. Hauzenberga FBR. XII, 138. 

laugaļ kalns — kl pie Kalešiem, P. FK. 
laūkratniek[i] — skat. Ratnieki.
laūksārg[i], SSK Laukusarg — zm. E : agrāk Muneju lauku 

sarga māja.
lhūnag[a\ daņg\a\ (stieptā inton.) — pļ pie Ceplīšiem, P. 
lācen[e\s pūrs — pr pie Azpuriem. 
lāceņpurvs — pr pie Oambīšiem, FK. 
lāč[u?\: a) kalns — kl pie Gludām.

b) kalv\ā\ — mž starp Ezerstarpju un Mellupju eze
riem. A : Kalva — jo abās pusēs ezeri.

c) masts — 1) dižais, 2) mazais — pļ starp Muldām 
un Azpuriem. E: * medīti lāči. A: masts =  medī
bās dzinums.

d) valks — v un pļ mežā pie Bauvām. 
lāmen[e\s — 1) pļ starp Kamniekiem un Virbu robežu, 2) mž 

turpat, (salīdz. Lammenes). Lvv. II, 120. † „lamenes" 
(no Bīlenšteina krāj.).

lāmiņdūks — ganības pie Dambīšiem, FK.
RLS Letze Kaln, Talsu bazn. grām. 1784. g. Lezzes 

(gen.) — zm A : * atsevišķi nost, Pastendes pag. ro
bežās, tagad pie Talsu pilsētas. 

leimaņ[i\ — zm. N : * ķieģeļu ceplis, tad zm, no ^  1895. g. 
mm, no ~  1930. g. zm. E: Ķieģeļu meistars bijis Leh- 
mann'is, no tam māju vārds, 

lenderu purvs — pr pie Brancām, FK.
lindrudk[i\, arī nindruok[i] — pļ starp Maksniekiem uu Šūlām. 

A : 1) lindručks, nindrufiks =  lindraki, brunči. 2) pļ 
nav tālu no Dubnīcas, Peknites, Peķsātes un Kulītes.
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ličup[e\ — upe, Vidus upes (skat) vidus tece (ap Grīvām).
A: vārds iesaukts ~  1928. g .; upe ļoti līkumaina, 

līdanga — bērzu birzs pie Muišniekiem, P. FK. Skat. FBR. 
XII, 141.

Udum[ā\: a) gals — vl Peķos, P. E: vēlāk ieposts lauks.
b) kalns — kl pie Plostiņiem, P.
c) pļav[a] — pļ pie Kārgadu Pinēdiņiem.

lipur[i\, SSK Lihkepurre (1750. g.) Lihkpurw, (1834. g.) 
Lihpurvv, (1836. g.), Lihpur (1837. g.), R Liekpurr, GR 
Liekpur — zmm, * zin, kas .j,. A : jaunie Līpuri uzcelti 
gabalu tālāk.

liēkn[e]: 1) pļ pie Ruņķiem, P. 2) bunduļ[a?] liēkn[e\ — pļ 
pie Azpuriem 3) kaln[a\ liēkn[e] — skat. Cūku mežs. 

liekn[e\: 1) pļ pie Ģibuļu muiž., * Stendesm uižas „liēkā pļa
va. 2) pļ pie Krūziņiem. 3) pļ pie Azpuriem. 4) bad- 
liekn[e\ — pļ pie Ģibuļu skolas. E : „bada zāle", jo ātri 
pārplūstot, slapjas (?). A : iespējams, ka dažu liēkņu 
vārds < liekā pļava =  pļ, kas ^zemniekiem bija „no lie
ka jāpļauj muižai".

liēkn[e]s kalniņ[a\ pārs — pr pie Azpuriem. 
liēknit[e\s, 1) dižās, 2) mazās — pļ pie Priediņiem. 
liekniek[i] — zm. A: lielas, zemas pļavas malā. 
liēpad[a]s — 1) a) diž-, b) maz-, SSK Leepatt(1748. g.), Disch, 

Mas Lepatte (1834. g.), RLS (1811.) Lehpath, Lehpad — 
zm. 2) pļ pie Peķiem, P, tur * izšķīruši Stepu un Au- 
ziņu Liepadas, kas bijuši šo māju pļ gabali. 

liēpad[a\s bi>rz\ļ\ — skat. Bērzpļavas. 
liēpkaln[i] — zmd, ~  1905. g. atdalīti no Kamniekiem. 
lieplauks — lauks pie Drīdrankiem, FK 
lieppļava — pļ turpat, FK. 
lūžniek[i] — zm
lūžņ[a\s — vmž pie Buļļiem, * zmm, 4- ~  1910. g. 
ludd[a?\s — zm, P. Lvv. II, 118. 1. luodes X  X- A : klāt Lodu 

ezers.
Iu5d[tī\ ņzņrs.
ļick[ā\s, SSK 1751. g. Ļitske, 1834. g. (un R) Lizka — zm. 

N-E: cēlis tas pats zviedrs, kas uztaisījis Brincas; viņš 
bieži atkārtojis: „Ļick, ļickl" — pēc tā iesaukuši.

maksniek[i\, SSK 1747. g. Maksteneeke (ģenit.), ofic. (arī 
Lvv. II, 120.) makstnieki — 1) diž-, SSK 1835. g. 
Jaun Makstneek, 1837. g. Kristop Makstneek Gesinde. 
2) maz-, SSK 1836. g. Wez Makstneek, 1837. g. Ādam 
Makstneek Gesinde. Skat. E. Hauzenberga FBR. XII, 
139.
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maķ[i\ — 1) zm ģibuļniekos; 2) skat. Laugali. Skat. E. Blese 
Latv. pērs. v. 296.

malkcirtļe] — pļ starp Šūlām un Dreimaņiem. 
mari[j ]muīž[a], ari māriņmuīž[a], vāc. Marienhof, * tūrk[i], ari 

tūrkmuīž[a], tūrk[u?] mulž[a], SSK, R, GR Turke Gesinde
— muiža, E: 1) uzdāvināta kādai Marijai. 2) dzīvojis
kāds karos šurp atnācis turks(?).

maūriņ[i] — zm.
mazā pļaviņ(a) — vmž pie Medņiem, * pļ. 
mazglūd\a\s — skat. Glūdas. 
mazkai[n\muiž[i\ — skat. Kalnmuiži. 
mazmaksniek[i] — skat. Maksnieki. 
mazmuīžkaln\i] — skat. Muižkalni.
mazskudl[a\ — zmm kāņniekos, P. E: * tur ābečnieku skola. 
mazstend[e\ * ari jaūnmuiž[a\ — muiža.
mazstend]e\s ezers — dīķis, radies St upi aizdambējot pie 

Mazstendes.
mazstep[a?]s — skat. Stepas. 
mācītajmuīž[a] — pastorāts, 
māliņpļavgals — mž pie Kalniņiem, FK. 
mālkrudgs, SSK Mahlkruge, R Mahlen Krug — zm, * krogs. 
mālup\e\ — st, ietek Vidus upē pie Podniekiem. E: gultne 

mālaina.
mārk[u?] pūrs, ari didrank[u. ?] pūrs — pr pie Drīdrankiem 

A: pr ar bezdibenigām acīm. 
mārtiņ[a\ valks — pļ pie Vīrtikām, P.
mār[a]s kammur[i], * ari svētmeit[u] al[a\s — alas Abavas krau

jas (īsti sāngravas) smilšakmeni. N-E: senāk dzīvojušas 
svētas meitas, reiz viņas Dižo piektdien velējušās ; tad
— par sodu — iespēris pērkons ("izspēris alas"), pēc 
tam kammufi tukši.

medņ[i\, agrāk vāveriņ[i\, ari stūriš[i] — mm (no 1903. g ), * zmm. 
E : 1) Medņu nosauk. deva muiža. 2) pie meža, kur aug 
vāveriņi (vāverājs). 3) ceļu stūri. 

medņ\u\ riests — vm ž: 1) pie Peķsātes, 2) pie Peknites, 3) pie 
Azpura, 4) pie Tīrpura. E : dzied medņu gaiļi. 

meiļ\u?\ pūrs — pļ pie Mazruņķiem, P.
miļllā up[e\, mellūpe — FK tek no Vēžezera uz Dākli, P. (FK: 

ietek Klēnī).
mellezters — ez pie Muižkalniem, E : melns, dūņains. 
melliē mež[i\, ari mellais mežs — mž starp Azpuriem un Ren- 

čiem. E: 1) skuju koki, 2) * biezs.1)

1) abi izskaidrojumi visai apšaubami un būs teicēju izdomāti: skuju 
mežu bijis ari citur ļoti daudz; ir bijuši arī citur lieli biezokņi.
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mellmež[i] — mž pie Iliņiem. 
mellup[ji\, ofic. ari mellup[e]s — zm.
mellup[ju?] ezers — pie Ezerstarpjiem, tagad Spārnes daļā. 
melnā bedre — pie Drīdrankiem, FK. 
merten[i\ — skat. Ratnieki.
meža dīķis — pie Brancām, FK. 
mežit\a]s — zmm, ↑ ~  1845. g. E: mežā. A: vatētu btit ari 

pēc netālo Lībagu vai Jaunpagas ta (tagad Virbu) Mežitu 
parauga. Sal. J. Endzelīns FBR. VI. 10. 

mežkun[g[a\ a) ezers — pļ pie Mežmuižas. E: * dīķis.
b) mulž[a], jaunākā laikā mežmuiž[a] — St mežziņa 

muiža. Skat. Alkšvadi.
c) pļav[a\ — pļ pie Kalešiem, P. E: turējis Ka- 

lešu mežzinis.
mežļaūd\i\s — novads, pagasta ziemeļvakaru daļas mājas starp 

Ģibuļu muižu un Spārnes pag., kas izkaisītas mežā. 
mežniek[i], palamā arī dunduru] ciems — novads pagasta 

dienvidrietumu daļā (Jukumi, Laukratnieki, Liepadas, 
Pūces, Tērukši). E : blakus lauciniekiem mežā. 

mežup[e] — st pie Krūziņiem, satek kopā ar Dundangas upīti 
Sēmi.

mēneš[a?\: a) pļav[a\ — pļ pie Vīrtikām, P.
b) valks — v turpat.
c) pūrs, arī mēnešpurs FK — pr turpat P. 

miķeliš[a\: a) kalns — kl pie St sudmalām. E: kalna šķūnī
pakāries kāds Miķelis, b) pūrs — pr pie Dzelzzaķiem. 

Mikkelit — * zm SSK 1748. g. 
mistarblrz\e\ — pļ pie Mālkroga(?).
mistar[i], ofic. ari mister[i], SSK 1748. g. Mister, 1834. g. 

Mistar, R Mister — zm. A : St izloksnē ~ers pa laikam 
) -ārs.

mīļ[u]: a) kaln[i\ — kl starp Peķiem un Adieņiem, P.
b) pūrs — pr turpat. A: mīle =  ogļdeģa „ceplis“, 

sārts.
tnuīšniek[i], ~  1870. g. ofic. muitviētniēk[i\ Rendas bazn. grām. 

1772. g. Muifchweetneeku (gen.), ofic. -j- mulžniek[i\ Lvv. 
II,  118.†  muižnieki — zm, P.

mulžkaln\i\-  1) diž-, 2) maz- — zm. A : tuvuma muižas nav.
Tuvu Kalnmuižas un Labdzeni, kas 16. g. s. muiža. 

muld[a]s — mm. A : mulda =  abriņa. Sal. K. Būga Tauta 
ir žodis I, 4 4 3 ,

munej[a]s, SSK Munniņ Beihof, vāc. Munningen, senrakstos 
Monnoyen, Lvv. II, 120. † muneji, ofic. (un arī Bīlen- 
šteina krāj.) muniņi — muiža. Skat. E. Blese Latv. 
pērs. v. 34.
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maķ[i] — 1) zm ģibuļniekos; 2) skat. Laugali. Skat. E. Blese 
Latv. pērs. v. 296.

malkcirt[e] — pļ starp Šūlām un Dreimaņiem. 
mari\j\muiž[a\, ari marlņmuīž[a\, vāc. Marienhof, * tūrk[i], ari 

tārkmuīž[a\, tūrk\u?\ mulž[a], SSK, R, GR Turke Gesinde
— muiža, E: 1) uzdāvināta kādai Marijai. 2) dzīvojis
kāds kafos šurp atnācis turks(?).

maūriņ[i] — zm.
mazā pļaviņ{a) — vmž pie Medņiem, * pļ. 
mazglūd\a\s — skat. Glūdas. 
mazkai[n\muiž[i\ — skat. Kalnmuiži. 
mazmaksniek[i] — skat. Maksnieki. 
mazmuīžkaln\i] — skat. Muižkalni.
mazskudl[a\ — zmm kāņniekos, P. E: * tur ābečnieku skola. 
mazstend[e\ * ari jaūnmuiž[a\ — muiža.
mazstend]e\s ezers — dīķis, radies St upi aizdambējot pie 

Mazstendes.
mazstep[a?\s — skat. Stepas. 
macitajmuīž[a] — pastorāls, 
māliņpļavgals — mž pie Kalniņiem, FK. 
mālkruōgs, SSK Mahlkruge, R Mahlen Krug — zm, * krogs. 
mālup\e\ — st, ietek Vidus upē pie Podniekiem. E: gultne 

mālaina.
mārk[u?\ pūrs, ari didrar)k\u. ?] pūrs — pr pie Drīdrankiem 

A: pr ar bezdibenigām acīm. 
mārtiņ[a\ valks — pļ pie Vlrtikām, P.
māf\a]s kammur[i], * ari svētmeit[u] al[a]s — alas Abavas krau

jas (īsti sāngravas) smilšakmeni. N-E: senāk dzīvojušas 
svētas meitas, reiz viņas Dižo piektdien velējušās ; tad
— par sodu — iespēris pērkons ("izspēris alas"), pēc 
tam kammuri tukši.

medņ[i\, agrāk vāveriņ[i\, ari stūriš[i] — mm (no 1903. g ), * zmm. 
E : 1) Medņu nosauk. deva muiža. 2) pie meža, kur aug 
vāveriņi (vāverājs). 3) ceļu stūri. 

medņ\u\ riests — vm ž: 1) pie Peķsātes, 2) pie Peknites, 3) pie 
Azpura, 4) pie Tlrpura. E : dzied medņu gaiļi. 

meīr[u?] pūrs — pļ pie Mazruņķiem, P.
mellā up[e\, mellūpe — FK tek no Vēžezera uz Dākli, P. (FK: 

ietek Klēnī).
mņllņzt’rs — ez pie Muižkalniem, E : melns, dūņains. 
melliē mež[i], ari mellais mežs — mž starp Azpuriem un Ren- 

čiem. E: 1) skuju koki, 2) * biezs.1)

1) abi izskaidrojumi visai apšaubami un būs teicēju izdomāti: skuju 
mežu bijis ari citur ļoti daudz; ir bijuši arī citur lieli biezokņi.
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mellmež[i] — mž pie Iliņiem. 
mqUup[jl\, ofic. arī mņlltip[e\s — zm.
mņlluplju?] ņzņrs — pie Ezerstarpjiem, tagad Spārnes daļā. 
melnā bedre — pie Drīdrankiem, FK. 
m$?tĢn[i\ — skat. Ratnieki.
meža dīķis — pie Brancām, FK. v p "
meži1\ā\s — zmm, ī ~  1845. g. E : mežā. A : vatētu Mft arī ( 

pēc netālo Lībagu vai Jgarfpaga>ta (tagad Virbu) Mežitu 
parauga. Sal. J. Endzelīns FBR. VI. 10. 

mežkuT)g[a\ a) ĢzĢrs — pļ pie Mežmuižas. E: * dīķis.
b) muU[a\, jaunākā laikā mežmuīž[a] — St mežziņa 

muiža. Skat. Alkšvadi.
c) pļav[a\ — pļ pie Kalešiem, P. E : turējis Ka- 

lešu mežzinis.
mežļkud\i]s — novads, pagasta ziemeļvakaru daļas mājas starp 

Ģibuļu muižu un Spārnes pag., kas izkaisītas mežā. 
mežniek[i], palamā arī dunduf\u\ c'efris — novads pagasta 

dienvidrietumu daļā (Jukumi, Laukratnieki, Liepadas, 
Pūces, Tērukši). E : blakus lauciniekiem mežā. 

mežup[e] — st pie Krūziņiem, satek kopā ar Dundangas upīti 
Sēmi.

mēneš[a ?}: a) pļ.av\a\ — pļ pie Vīrtikām, P.
b) valks — v turpat.
c) pūrs, arī mēnešpurs FK — pr turpat P. 

miķeliš[a\: a) kalns — kl pie St sudmalām. E: kalna šķūnī
pakāries kāds Miķelis, b) pūrs — pr pie Dzelzzaķiem. 

Mikkelit — * zm SSK 1748. g. 
mistārblrz\e\ — pļ pie Mālkroga(?).
mistar[t], ofic. arī mister[i\, SSK 1748. g. Mister, 1834. g. 

Mistar, R Mister — zm. A : St izloksnē -ers pa laikam 
˃ -ārs.

mlj[u]: a) kaln[i] — kl starp Peķiem un Adieņiem, P.
b) pūrs — pr turpat. A: mīle =  ogļdeģa „ceplis“, 

sārts.
mulšniek[i\, °° 1870. g. ofic. mulžviētniēk[i], Rendas bazn. grām. 

1772. g. Muifchvveetneeku (gen.), ofic. f  muīžniek[i], Lvv. 
n, ii8 . t  muižnieki — zm, P.

mulžkaln[i] — 1) diž-, 2) maz• — zm. A : tuvumā muižas nav.
Tuvu Kalnmuižas un Labdzeni, kas 16. g. s. muiža. 

muld[a]s — mm. A : mulda =  abriņa. Sal. K. Būga Tauta 
ir žodis I, 4 43 .

munej\a\s, SSK Munniņ Beihof, vāc. Munningen, senrakstos 
Monnoyen, Lvv. II, 120. † muneji, ofic. (un arī Bīlen- 
šteina krāj.) muniņi — muiža. Skat. E. Blese Latv. 
pērs. v. 34.

269



mūkuoš[a] ast[e] — vpl starp Ģibuļiem un Kokezeru. E : mūk 
iekšā (dumbrs).

mūrniēk[a?] klajunts — 1) vieta pie Lankām ; * zm (zmm?): 
SSK 1749. g. Muhreneeke (gen.), tad birzs, tad klajums, 
tad jaunsaimn. (Jaunzemju u. c.) lauki. 2) ari mārniek[a ?] 
plac[i]s — pļ pie Argalām.

nabag[u?] dīķ[i]s — pļ pie Ruņķiem, P. E: slapjš, 
nāves leja — pie Kalnratniekiem, P. FK. 
niknais vads — pr pie Kukuļiem, tagad Spārnes daļā. 
nindruok[i] — skat. Lindraki.
niedren[e]s — pļ pie Gludām. E: slapjas, aug niedres, 
niedrpurs — pļ pie Drīdrankiem, FK.
nudtārs — lapu aploks pie Maķiem. A : notārs =  apžogota 

ganekle, aploks.
nuovaderifi] ari nudvad\a] valks — pļ (v) pie Azpuriem. E : uz 

Kalešu robežām.
nuovadniēk[i], ari nuovadiņ\i\ — zm. E: pašā pagasta austru- 

mu stūri.
novadstrauts — st pie Kalešiem, P. FK.

paču leja — pļ pie Sķepastiem. FK. 
pagasten[e] — pļ pie Azpuriem.
paīk[i] — * zm (zmm?) pie Dārzniekiem, ↓ priekš 1840. g.
pakaln[i] — vmž (un pļ ?) pie Dižjāņiem.
pakļ-av[a]s — skat. Stepas.
paut[u] priēd[e]s — skat. Vaišļu priedes.
peknit[e], ari peknic[a], peknic[a]— vmž, * pļ starp Maksnie- 

kiem un Sulām. , A: 1) tuvu Peķsātei un Dubnīcai, ne
tālu ari Lindroki un Kulīte. 2) -nit- gājums nav nosakāms. 

peķ[i] — mm, P.
peķsāt[e] — pļ pie Dižmaksniekiem, * zm. N: 1 pēc lielā 

mēja, kad visi ļaudis tur apmiruši, 
pērkoņa ozols — koks pie Brancām, FK. 
pič[a]s — zm. Lvv. II, 120. † piči A : Pičiņš =  Pēterītis. 
pinēdiņ[i\ — 1) * zm (zmm?) pie Kaptēņu aploka, 1 priekš 

1840. g. 2) * zm (zmm ?) pie Kārgadām, tad nabagnams 
(ta ari Bīlenšteina krāj. — sal. Lvv. II, 120. 1.), tagad 
jaunsaimniecība Apsgni. N : pēc pirmo Pinēdiņu noārdī
šanas tā esot pārdēvēti otrie (?). 

pīlupsāt[e] — vmž pie Adieņiem, P., * zm (zmm?). N: 1 pēc 
lielā mēja, kad iedzīvotāji apmiruši. A: Pīlups =  Philipp. 

plāisk[a ?]s — zm.
plikais slēģ[i]s — vmž pie Maksniekiem. E : * kails izcirtums.

270



plikās pļav[a]s — pļ pie Dzelzzaķiem. E : sauss, zāle lāgā 
neaug.

pliņkav[a]s (ņ ar stiepto intonāc.) — pļ starp Garoziņiem un 
Dankumiem, P. } •"

plunc\a?]s — zm, P. Lvv. II, 118. t  plunči. A: pie Pluncu 
ezera. Skat. E. Blese Latv. pērs. v. 302. 

plunc[u?] ezers — P. A : tuvu zm Plunčās. 
pluoč[i] — pļ mežā pie Laugaliem, P. E : purvaina. 
pluostiņ[i] — mm, P. A : Abavas krastā. 
pļavsārg[i] — zm, * Pastendes pļavu sarga mājas, P. 
pļūtk[u?] pļav[a] — pļ pie Adieņiem (?), P. A : pļūtka =  kas 

mēdz pļūtīt.
prāmniek[i] — zm. A : upes vai ezera tuvumā nav. 
pretič\i\ ari pretic[i\, SSK Prettiz — zm, tagad Spārnes daļā. 
priēdiņi] — mm.
priēžkalri[l\ — mm, * zmm (mežsargs bijis Dzelzzaķos). 
prt&žkalns — kl mežā starp Baužām un Maksniekiem. E: 

priežu mežā.
priēžkrudgs — * krogs pie Drabeņiem, 1. E : priežu mežā. 
priežu a) dīķis — pie Brancām, FK.

b) kalns — kl pie Brancām, FK. 
pulķer^e] — pļ pie Gludām. 
puļķiš[i] — mm. 
pumpēji] — skat. Pumpuri. 
pumpmākar[i\ — skat. Dambīši.
puihpur[i], agrāk jāņkaln[i], pumpeļ[i]\ (RL Pumpel, Jahnekaln, 

GR Pumpur, friiher Jahnekaln) — zm. 
puņķene — pļ pie Dambīšiem, FK. 
purbirzsgals — pļ pie Drīdrankiem, FK.
purgals — * pļ pie Azpura, tagad vmž. E : pļaviņa purva 

galā.
pur[i] — pļ starp Stendi un Mežmuižu. E: purvainas. 
puriņ[i\ — zmm pie Ģibuļiem, 
purkalns — kl pie Dambīšiem, FK. 
purnskalnlauks — lauks pie Drīdrankiem, FK.
pūrpļav[a] — 1) pļ pie Krūziņiem; 2) pļ pie Ģibuļu zm. 

E : purvaina.
putn[u?] kalns — kl pie Munejām. E: * bijis putnu sapul

cēšanās vieta (?). 
pūc[e?]s — zm.
pūcsāt[e] — vmž starp Maksniekiem un Baužām, * zm (zmm?). N: 

↓ pēc lielā mēja, kad ļaudis apmiruši.
pūc[u ?] pļav[a] — pļ pie Tērukšiem. E : priekš ~  1885. g. 

turējis Puču saimnieks.
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pudele] — pļ mežā starp Maksniekiem un Ģibuļiem. A : pu
dele =  divdibenu muciņa resp. spainis darvai (augšvākā 
caurums).

pūkaiņ[u] kalns — kl starp Leimaņiem un Dzām. A : pūkai- 
nis =  spilva (eriophorum L.). 

puņ[a]s — pļ pie Dižtērukšiem.
pūrn[u?], arī pūrri[a?\s kalns — kl starp Kaptēņiem un Potām.

N: pie kalna * zmm, 4,. A : pūrnis =  purene (puķe). 
puodniēk[i] — zm.
poļdārzs — lauks pie Kalešu kroga, FK. 
poļkalns — kl pie Dambīšiem, FK.
puōļ[u?]: a) kalns — kl pie Vidus upes ietekas Spārnes ezerā.

Tagad Spārnes daļā. N-E: uz kalna dzīvojis kāds
poļu kurpnieks, viņa mājas ↓ priekš 1875. g. (Var- 

ūt tās * Laipgali).
b) up[e] — arī Vidļuļs up[e] — (skat.) — upes lejtecē. 

E : pēc Poļu kalna pie tās grīvas. 
pudsum[l\ — pļ 1) pie Kokezera, 2) starp Muldām un Azpu- 

riem, 3) pie Lūžniekiem. E : iepostas mežā. 
pu6sum\u?) strūkl[ā]s — skat. Strūklas.
pudt[a?]s — zm. Lvv. II, 120. 1) „potes“, 2) „potas* (no 

Bīlenšteina krāj.) XX
ragan[u] kalns — kl pie Liekniekiem. N-E : pulcējušās raganas. 
rakum[C\ — vmž pie Ģibuļu muiž.
rasmaņ[u?] cņlm[i\ — vpļ (Liepadās) pie Peķiem, P. N : * zmm 

Rasmaņi (?), 4- pēc mēfa. 
ratkaln[l\ — zmm pie Mellupjiem.
ratniek[i] — 1) zm Ģibuļniekos; 2) arī laūkratniek[t], merten[i], 

RLS Rattenek Saath, GR Rattneek Saht Hāuslerei — 
* zmm, tad mm, jaunsaimn. 3) zm kalešniekos, P. 

rat[u] kaln[i] — kl pie Kaplūzām, P. (dižais un mazais?). 
ratup[e] — grāvis no Tīrpura uz Vidus upi (ietek pie Uzām). 
rā[v]valks — v. pie Iliņu sudmalām. E : rāvains. 
renčk), arī reņč[i\ — zm.
renč[u?[ c'erhs, arī reņč[u?i, stend[e]s, stend[e]s stancij[a]s ('arī sta- 

cij\a)s) c'erhs, stend[e], palamā- tupeļ[u] c'ems — biezi ap
dzīvota vieta ap Stendes dzelzc. staciju, f  ~ pēc 1900. g. 
E : 1) pie Renču zm ; 2) pie St stacijas; 3) pirmo māju 
esot uzcēlis kāds kurpnieks.

reņ[a]kap[i] — kapi pie Dārzniekiem. N E : apglabāts kāds 
muižnieks Ren[i]s (no Veģiem ?), vairāk apglabātu nav, 
jo vieta izrādījusies slapja.

reņsat\e\ — vmž pie Priediņiem, * zm (zmm ?), N : ↓ pēc lielā 
mēra, kad ļaudis apmiruši.
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riteņbirze — birzs pie Bēķiem, FK. A: tuvu Riteņkalns. 
riteņkalns — kl pie Vīcežiem. E : nelāgs ceļš, bieži lūzuši 

riteņi.
rib^nli] skat. Vanagi.
rumpenle], Lvv. II, 120. rumpene (no Bilenšteina krāj.) — pl- 
ruņgainlil1) — 1) * zm pie Kamniekiem (SSK 1749. g. Rungain), 

↓ ~  1860. g. 2) zmd,↑  ~  1905. g. bijušo R. tuvuma, 
atdalīti no Kamniekiem. 

ruī)gaiņ[u]l) kapli] — skat. Bungu kapi.
ruTļgufli]1), SSK 1750. g. Rungul — * zm (zmm?) Runguļu 

kalnā, ↓ priekš 1811. g. 
rui)guļ.[u ?]1) kalns — kl Ģibuļu muiž. laukos. 
ruņķlū — 1) diž-, 2) maz- zm P. 
rušli] — pļ pie Kaplūzām, P.
rūšpļav[a]s — pļ pie Peķiem, P. E : zemē rūsa (rusakmens, 

Ortstein)
rušuple ] — ietek Klēnē, P.
rožu leja — pļ pie Sķepastiem, FK.

sajusms pūrs — pr pie Dambīšiem, FK.
Salne — * zm (zmm ?,) SSK 1758. g. 
sapuliņa lauks — lauks pie Kalnratniekiem, P. FK. 
saūkuths — mž pie Dubeņiem, tagad Spārnes daļa. 
saulspļava — pļ pie Drīdrankiem, FK.
sausais mežs — mž starp Ķeikām un Kaplūzām, P. E : sauss 

smilšzemes apvidus.
sāļu kalns — Lvv. II, 120. (no Bilenšteina krāj,) Kur? 
sāt[i] — pļ pie Treidiem, P. N : * zm (zmm ?), ↓ pēc mēra.

Skat. E. Blese Latv. pērs. v. 121. 
sesk[i] — skat. Bīržiņi.
sņsk[u?]: a) pļav[a\s — vmž, * pļ pie Kaplūzām, P.

b) pūrs — pr pie Peķiem, P. 
siēk[a] pļav[a] — pļ pie Ļickām.
siliņ[i] — zmm, ↑ ~  1875. g., tagad pārcelti tālāk. E : uz 

sausā kalna sils (virši). 
sūkalas — kl pie pastorāta. 
silplav[a]s (ari siļ-, sil-, siļ-) — pļ pie Dižozala. 
silup[e]  (vidus tecē bezdueņns, lejgalā vecup[e]) — 1) upīte, 

ietek Stendē pie Maķiem. 2) pļ gar to. E : tek pa si- 
lainu (viršainu) apgabalu.

Sillup — * zm (zmm?), ↓, SSK 1750. g. 
silup[e]s ezers — skat. Kokezers.
silvids — mž pie Mālupes. E: silains (viršains) apgabals (?).
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siļpļav[a\s — skat. Silpļavas.
Simaņ[a?\ pļav[a\ — pj starp Muldām un Azpuriem: E : priekš

1880. g. turējis Sīmaņu saimnieks. 
slmaņ[t\ — zm.
slrm[l], SSK 1749 .g. Sirmith, 1834. g. Sihrme — zm. A : 

sīrms =  grau.
sklidenle], ari sklldast\e] — pļ starp Maksniekiem un Ģibuļu 

zm. E : * turējis kāds vecs virs Sklid[a]. 
skrubdeļ[a?] ņzņrs — * dīķis Baznīclejā.
skudren\e\s, arī skudriu] pļavla\s — vmž, * pļ pie Vecumiem, P. 
skuj[a]s — zm.
slasten[e] — pļ pie Mālkroga (?), 
slņpkav[uI kcuns — skat. Asmu kalns. 
sliņķ[i\ — zm.
sllņķenle 1 — pļ pie Dubeņiem (?).
smitļejU] — zm. Skat. E. Blese Latv. pērs. v. 34.
smilškalns — kl pie Kalešiem, P. FK.
smilkš\u\: aj bedr[e\s — pļ pie Skujām. E: * rakta grants.

b) ceļš — ceļš no Mežmuižas līdz dižceļam pie 
Ļickām. E : smilšains. 

spail\a?]s — zm, P. Lvv. II, 118. ļ- spailes. 
spcdl[a?h pļav[a\ — pļ starp Azpuriem un Adieņiem, P. E : 

* turējis Spaiļu saimnieks.
spailen\e\ — pļ pie Mālupes. E : daudz siena — noārda vien 

(bez spaiļu kopā grābšanas). 
spaļ[u] bīr2\e] — mž pie St mu. 
spanniek\i\, SSK un GR Spanneneek — zm. 
spinielit[e], arī spinzel[e]s pļav[a\]— pļ pie Ģibuļnieku Ceplīšiem. 

Laikam Bīlenšteina krāj. minētais spingeļu purvs (skat. 
Lvv. II, 120.)

stend\e\ — 1) muiža ; 2) upe; 3) pagasts; 4) stacija, ↑ ~  1900. g.; 
5) stacijas ciems (skat. Renču ciems). 13.—16. g. s.
rakstos Testenden; Skat. J. Endzelīns Talsu novads I, 
166. A : bez tam : pastefid[e] — 1) muiža, 2) pagasts; 
zlekstend[e]  1) Stendes upes vidus tece starp Kārgadām 
un Puzniekiem, 2) apgabals ap šo u p i; stend[e\s krudgs 
— ~  6 km no Puzes ezera, pie Stendes upes. 

stend[e]s ciems, stend[e]s stancij[a]s clems — skat. Renču ciems. 
step[a?\s— 1) zm, P. Lvv. 11, 118. † stepji- 2) mazstep\a?]s, 

ari (iesaukājumi) pakrav[a]s, kraņč[i] — zmm Abavmalā 
pie Stepām P. E : 1) pie Stepām. 2) zem stāvās Abavas 
kraujas. A : kranči =  grūti pārejami, aizauguši, kokiem 
aizkrituši stāvumi.

stīrnasite\ — vpļ starp Azpuriem un Muldām. E: bieži ganās 
stirnas.
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stiēģefcepl[i]s — skat. Ceplis. 
stdrķ[u P] kcuns — skat. Kalna mežs.
striķen[e\ — 1) pļ pie Azpuriem. E : turējis Striķu saimnieks.

2) pļ pie Podniekiem. 
strik[i\ — zm.
strīķ\aP) riņķ{i)s 1) pļ pie Āzpuriem. E: turējis Striķu saimn. 

2) vmž turpat.
straūtkrudgs — * krogs. E : tuvu strautam, 
strauts — pļ pie Bēķiem. FK.
strurhp[ā\s — zm, P. Lvv. II, 118. t  strumpji. A : strump[a?]t 

=  uz visām 4 kājām uzreiz lēkt, ka mēdz jēri. 
strurhp\u?\ upit[e] — st. tek no Dzelzzaķiem uz Stendes upi. 
strūkl[a]s — E: šauras meža joslas, kam abās pusēs pļavas — 

1) vmž starp Azpuriem un Muldām. 2) brudkasten[e\s 
strūkl[a]s — vmž turpat. 3) puosumm[u?] strūkl[a]s — vmž 
turpat.

stulbā pļav[a ] — vmž, * pļ pie Garsiliem. E: daudz stulbiņu 
(aklo dunduru) (?).

stulb[i)s — mazs ezeriņš pie dižceļa starp Ķeikām un Rendas 
pag., P. A : otrs Stulbis (arī ezeriņš) ir  ~ 1 km tālāk — 
Rendas daļā. Skat. J. Endzelīns Talsu novads I, 165. 

stundkaln[i\ — zmm pie Pluncām, P. 
sturiš[t\ — skat. Medņi.
sudrab[a] avuots — Dubena purvā pie Jukumiem. E: skaidrs 

ūdens.
sudrabkaļus — kl pie Munejām. E: paslēpti dārgumi, bi

jusi pils (?).
suņ[u?]i a) bedr[e\s — purvā pie Azpuriem. E: slīcināti suņi.

b) .pļaiĶa) pļ pie Kalešu sudmalām, P. 
su$Ģkļ[u] c'enls — skat. Ezergali.
sustren[e\ — pļ pie Dižmaksniekiem. A : sustrene =  jāņoga. 
Sūd[u?]: a) ņzĢrs — 1) pie Bēršķiem, P. E : dubļains, nav 

zivju. 2) pie Ezerstarpjiem. E: aizaudzis, dubļains, 
b) pfav[a] — pļ pie Ķīvīšiem (?). 

sūķer^e\s — pļ pie Dižtērukšiem.
sūnast[e] — v, tek no Sūndīķa uz Vidus upi (pie Auziņiem). 

E : Sūndīķa aste.
sundlķ[i]s — pļ( * dīķis pie Mazmaksniekiem. 
sunekl[i]s — pļ pie Kārgadām. E : sūnaina. 
suneksl[i]s, ari suneks[i]s — pļ pie Stendes stacijas. E : slapja, 

aug sūna.
suntņ[a] pfav[a\ — pļ pie Bauvām. E : turējis vecais Sūniņš. 
sudmniēĶa ?] ast[e\ — vpļ pie Krūziņiem un Skujām.
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svētavo t s — avots pie Abavas (tuvu Plostiņiem), P. N-E: 
avotā iebraucis (un noslīcis) kāds mācītājs; ūdens to 
iznesis ārā pie Mazstepām. 

svētmeit[u] a l[a]s — skat. Māras kammuri. 
svilp\ji\ — skat. Svilpji.
sviluma celmu ganības — pie Kalnratniekiem, P. FK. 
šeķ[u\ bedr[e)s — vmž (kalnā * zemnīcas) starp Peķiem un 

Tērukšiem. E: ~  1825. g. slēpušies izbēguši katordz
nieki — brāļi Seķi.

šķepast[a?\ pļav[a\ — pļ pie Dižtērukšiem. E: priekš ~  1885.
g. turējis Sķepastu saimnieks. 

šķepas t[i] — zm. 
šķeperl[i], GR Skōppar — zm. 
šķel[e?]s — zm P, Lvv II, 118.†  šķēlas.
šķickalns — kl starp Auļiem un Strumpām, P. A : bīstama 

spoku vieta, veci kapi. 
šķicpļava — pļ pie Muižniekiem, P. FK. 
štunkalns [šķūņkaīns?] — kl pie Dankumiem, FK. 
šūl[a]s — mm.
švilp[ji\, arī svilp\ii], SSK Svvilpe, GR S w i l p e  K n e c h t s  

E t a b l i f j e m e n t  — zm, * kalpu mājas. A : švilpe
= svilpe.

tennen[e] — pļ starp Ģibuļu zm un Maksniekiem. 
tērukš[i] — 1) zm a) diž-, b) maz-. SSK 1748. g. Tehruksch, 

1834. g. Disch, Mas Tehrugs, R un GR Grofi, Klein 
Theraux. 2) pļavas Pluncu ezera ziemeļaustrumu pusē, 
P. A : nost no Tērukšu mājām ~ 7 km.1) 

tērukš[u] up[e], arī t. gpāv[i]s — upe (vēlāk rakts kanāls) pa 
Tērukšiem (pļ), iztek no Pluncu ez, satek kopā ar Vidus 
resp. Līčupi, P.1)

tiltiņ[a ?\]pļav[a] — v pie Vīrtikām, P. 
tiltleja — pļ pie Drīdrankiem, FK.
tīrais pūrs — 1) pr pie Vīrtikām, P. 2) arī tīrpurs — pr starp 

Munejām un Adģēpem.
tīrpurs — 1) pr (skat. iepriekš). 2) * zm pie Tīrpura,

↓ ~  1898. g., GR Tierapur. Tagad vmž (tīrpur[a\ plac[i\s). 
treīd[i], arī treīd[a\s — zm, P.
trīkuf)g[u], arī triskur)g[u\ kupač[a] (arī t. k. kupažl[a\] — * ku- 

pice Stendes, Veģu un Virbu pagastu robežpunktā — 
netāl no Muldām.

trušļ[i] — vmž, * pļ starp Leimaņiem un Dzām. E : mitrs, 
aug trušļi (augstās skostas).

*) Skat. J. Endzelīns — Talsu novads 1, 166.
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trušļ[«] ast[e] — vpļ pie Bērzenes (pj) starp Azpuriem un Mul
dām. E : aug trušļi. 

tupeļlu] c'ems — skat. Renču ciems.
tūņiek[i], ari tūjniek[i], SSK 1749. g. Tuhjeneek, tāpat 1834. g. 

(ari Tuhjneek), R Thuijeneek, GR Tuhjeneek — zm. 
Lvv. II, 120. tuņnieki XX- Skat. E. Hauzenberga 
FBR. XII, 131.

tūrkļi\, ari tūrkmulž\a\. tūrk[u?\ muiž[a\ — skat. Marijmuiža.

upit[e\ — 1) grāvis mežā pie Kukuļiem, tagad Spārnes daļā.
2) a) st starp Tūņiekiem un Dumpīšiem, b) pļ turpat.
3) st pie Adieņiem un Vecceplīšiem, P. 

udeņ[a?\ pļav[a] — pļ pie Podniekiem. E : slapja. 
ūķen[a?] stārp[a] — pļ pie Krūziņiem. E j starpa caur mežu;

otrā pusē, Dundangas daļā, pļava Uķenļeļ. 
ūķnleĶi], dažkārt ari ūķņn\i\ — 1) vņc-, 2) jāūn, SSK Wez, 

Jaun Uhkneek, ari Uhkenek — zm. 
ūz[a?]s — zm. Sal. Bielenstein Grenzen .. . 260. 
ūz[u ?\ ņzņrs — pļ pie Uzām. 
udp̂ ii] mežs — mž pie Mistariem.
uOst[a?] kalns — kl mežā pie Adieņiem. A : tuvumā mazs 

strautiņš, kas iztek no purviem ; ezera, upju nav. 
udstgals — upju sateka pie Pinēdiņiem un Kārgadām. 
udšniēk[i] — * zm pie Riteņkalna, I °° 1855. g. 
udzaliņ[i\ — 1) zm, * mm pie Vīcežiem. 2) zmm pie Munejām. 
udzālkrudgs — * krogs Muneju laukos, 1 ^  1880. g. 
ozolene — ganības pie Dambīšiem, FK.
Ozolkalns — 1) kl turpat, FK. 2) kl pie Sķepastiem FK. 
ozoļleja — leja pie Dankumiem, FK.

vai šļ[u ?] priēd[e]s, arī paut[u] priēd[e]s — mž pie Ģibuļu muiž. 
A : 1) vaišļu =  vaislas. 2) vaišļu priedes — agrāk lie- 
tātais apzīmējums sēklu priedēm (ko cirsmā atstāj sēklu 
izsēšanai). Šai gadījumā ?

' vamp\e] — pļ Stendes un Vecupes resp. Silupes satekā. 
vana%en[e] — skat. Akmeņu pļava.
vanagi) — mm, līdz ~  1905. g. zmm ribņn[i] arī ribeņ[i], Lvv. 

II, 120. rībeņi (no Bīlenšteina krāj.). A : 1) Vanagu 
vārdu devusi muiža. 2) ribens =  rībiens (no rībēt); 
maz mājas īpašniekam bijis tāds uzvārds. 

vanag[u.?]  lī c[i]s — vpļ St upes līcī pie Garnužiem. 
vandal[a]s — pļ pie Tūņiekiem.
vandaļgabals — vl pie Dambīšiem, FK. A : tuvu pļ Vandalas. 
vācēfpfav[a]s, arī vāceļ[u), vācel[e]s pļ. — starp Peķiem un 

Adieņiem. P.
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vāciēt[e], arī vācteten[e] —  pļ starp Muldām un Azpuriem.
vānits — ganības pie Dambīšiem, FK.
vāveriņ[i] — skat. Medņi.
vecabava — pļ pie Kalešiem, P. FK.
vecaploks — mežs pie Brancām, FK.
vecāp[a.?]s — skat. Apas.
Vecbēršk[i\ — skat. Bēršķi. 
v eccepliš[i\ — skat. Ceplīši.
vecezers — pļ starp Mazstendi un Tūņiekiem. E: * dīķis. 
veckalej[i] — zm, P.
veckruogs — zm. * krogs, GR Neuen-Krug. 
vecmaksniek[i] — skat. Maksnieki. 
vecsārts — pļ pie Kalešu. kroga, P. FK. 
vecsārtlauks — pie Kalešu kroga, P. FK.
vecsāt[e] — pļ pie Vīrtikām, P. N : * zm, i pēc lielā mēja. 
vecum[i] — zm, P.
vecup[e] — skat. Silupe. 
vecūķniēk\i\ —  skat. Uķnieki.
veģeniec[e]s — 1) pļ starp Muldām un Azpuriem; 2) vmž 

turpat. E: uz Veģu pag. robežām, 
velna ala — pie Kalnratniekiem, P. FK. 
vērej[u?] : a) kalns — kl pie Kaplūzām, P.

b) pūrs, arī vērej[i\] — purvaina pļ turpat. 
verš[a] kāj[a\ — pļ pie Dižruņkiem* P. 
vērš[u ?]: a) blrz\e\ — mž pie Vīcežu Ozaliņiem.

b) dlķ[i]s — dīķis (?) pie Lodām, P.
c) valks  — pļ starp Renčiem un Azpuriem. 

vērtniēk\i\ — zm, P.
vēveļ\i\ — zm P, * vidar\i). E : * dzīvojis Pastendes muižas 

vēveris (apšaubāms 1). N: īstos Vēverus Pastendes mui
žu laukos↓ ~ 1830. g., bet Vidarus pārdēvēja. 

vēž[u?] ezers — ez pie Kaplūzām, P. 
vidar[i]\  — skat. Vēveri. 
vid[u]s: a) pūrs — pr pie Muldām.

b) taks — tekā no Azpuru medņu būdas uz riestu.
c) up[e\, arī puoļ\a?\ up[e] (skat.), ličup[e] (skat.), sākas 

pie St stacijas, ietek Spārnes ezerā. E: * vidū, t. i. uz 
robežas starp Stendes un Pastendes, arī Spārnes pag. 
A : Par Vidus un Poļu upi parasti sauc šīs upes lejteci, 
kamēr augšdaļā katru gabalu pēc tuvākajām mājām: 
Tērukšu, Priediņu, Peķu, Podnieku, Auziņu, Jakšu (arī 
Maksnieku), Grīvu, Bauvu, Lieknieku, Plaisku, Uzu _upe. 
00 1928. g. vidus tecei darināts jaunais Līčupes vārds. 
Pašu augšgalu, kur tek sīks strautiņš, sauc par Dižajiem
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vilciņ[a?] pļav[a\ — pļ starp Azpuriem un Adieņiem. E: * tu
rējis Vilciņu saimnieks. 

vilciņ[i] — zm.
vildums — ganības pie Dambīšiem, FK. 
vilkplēs — ganības turpat, FK.
vilk[u?] daŋg[a]s1 )— pļ starp Marijmuižu un Vicežiem. 
vīcežļi], kādā 1476. g . senrakstā Vitzeden, vāc. Vizehden, arī 

Vizeden — muiža.
vlcežniēk[i) — novads: mājas ap Vīcežu muižu (Bēķi, Oza-

liņi, Potas, Egļkalēji, Novadnieki, Smildzeji, Alkšņi, 
Šķepefi).

vīgriez(i]s — mž pie Maksniekiem. A : vīgriezis =  augs 
Spierstaude.

virtik[a]s, ari (īpaši stendenieku attālākos novados) virtik[i\ — 
zm, P. Lvv. II, 118- f  virtiķi. Sal. E. Blese Lalv. 
pērs. v. X, un 83.—85.

zaķen[e] — pļ starp Dreimaņiem un Podniekiem. 
zaļais mežs — mž starp Zāgstrautu un Ļickām. E: daudz 

lapu koku.
zāļkaln[i] — zmm pie Mazmuižkalniem. 
zābak[i\ — zm.
zā\g?\kalns — 1) kl pie Ģibuļu kapiem; 2) mž turpat. 
zagstraūts — pļ (un v) starp Garsiliem un Silupi. 
zelnārt[i\ — zmm pie Ģibuļiem (zm). E: pēc īpašnieka uzvārda. 
z$ltzaķ[i\ — skat. Dzelzzaķi. 
zep[a?\ kalns — kl pie Azpuriem.
zepķ[i?\]— SSK.Seppe (1748. un 1834.) — * zm (zmm?) starp 

Kaptēņiem un Drīdrankiem, I  priekš 1858. g. 
zeplauks — lauks pie Drīdrankiem, FK.
ziņdāug{a]s, arī ziņdaug[a\s, ziņniek[i\, ziņniēk\i\ — * Pastendes 

ziņneša māja, tad mm, jaunsaimn., P. E: ziņneša uzvārds 
bijis Dāūg[a].

zirg[a?] pļav[a] — pļ starp Maksniekiem un Šūlām. 
ziēmēļblrz[e\ — mž starp Adieņiem un Azpuriem, P. 
zundes lauks — lauks pie Tūņiekiem, FK. 
zveiniēk[i\ ({ zvejnieki,) — zm, P. A : tuvu kāņnieku ezeru 

grupai.
zvēr[u] priēd[e]s — mž starp Ģibuļu muižu un Adģēriem.
zviedrkalns — kl pie Kalniņiem, FK.
zviedrpurvs — pr turpat, FK.
žagatinprieds — mž pie Dambīšiem, FK.
žīdaploks — pļ pie Vīrtikām, FK.

1) ŋ ar stiepto intonāciju.
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žid[u?] avuöts — pie Kalešu muiž. 
žļages pļava — pļ pie Kalešiem, P. FK.

Bez sarakstā minētajiem īzupa un Reņa kapiem ir vēl 
rinda citu, kufu nosaukums darināts pēc tuvāko māju vai 
muižas vārda : Krūziņu, Labdzenu, Ģibuļu, Garsilu, Lieknieku 
(ari Muneju), Čupatu, Ruņķu, Kāņu, Kalešu, Āzpuru (arī Aiz- 
puru), Rungaiņu (arī Bungu) Mertenu (arī Ratnieku), Kungu 
(arī Baronu — ir Stendes muižas parkā), Baznīcas (gandrīz 
iznīkuši — ap Stendes baznīcu), Bēķu un Ozoliņu (arī Vīcežu, 
Potu). FK. materiālos minēta kāda k a p l ē j a  (kapkalns) 
— pie Sķepastiem.

Sudmalu nosaukumi — pēc tuvākajām muižām vai 
mājām — Stendes, Kalešu un Iliņu.

Apkārtnes novadu nn pilsētu (un to iedzīvotāju) nosau
kumi Stendē:
ārlav\a\s (ārlavniek{i\), dundņg[a] (dun$niek[i\, duņ^iņli]1), dun- 
dezniek[i]), dūrsup{e\ (dūrsupniek[i\), jhūnpagasts (jmnpagast- 
niēk[i\) — tagad pie Virbiem, kabll[e\ (kabilniek[i\), kahdav\a\ 
(kandavniekļi]), laiļ[e\ (laipniek[i]), llbag\i\ (lība%niek[i\), matkaĶe\ 
(matkūlniek\i\), nūrmuīž[a] (nūrmuīžniēk[i\), nuögal[e] (nuögäl- 
niēk[i\), pastend[e) (pastenniēk[if), pastendniek[i\), puz[e] (puz- 
niēk[i\, pužiņ[i]1), puöp[e] (puöpniek[i\, puöpin[i]1)), rņnd[a\ (rņnd- 
niēk[i\, renniņ\i]1)), sabil[e] (sabilniēk{i\), sasmag[a] (sasmainiek[i\), 
spārn[e\ (spār[n]nlēk[i\), strazd[ē\ (strazdniek[i\), tals[i\ (talsniek[i]), 
ugul\a]s (ugiilniēk[i\), usm[a] (usmniēĶi]), valgal[e\ (valgāl- 
niēk[i\)ū), van%en[e\, ari van^n[i\ (van$nniēk[i\), vān[e] (vā[n\- 
niek[i]), veģ[i] (veģniēĶi\), vņh1\a\ ( =  Ventspils) (v$ntniēk[i\, 
ventiņii])1), virb[i\ (virbniēk[i\), zenten[e\, arī (vienas 90 gadus 
vecas teicējas runā) zemten[e\ (zentēnniek[i\, arī zemtēnnlek[i\), 
zlek\a\s (zleicniek[i]. zlecin\ū) 1).

Izlietātā literatūra.
A. B i e l e n s t e i n  — Die Grenzen des lettischen Volksstammes und 

der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahr
hundert. 1892.

E. B i e s e  — Die Ortsnamenforschung in Lettland. Zeitschrift für 
Ortsnamenforschung, 11, 2 (1927), 159—168.

— Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. I. 1929. к.

1) ar niecinājumā nokrāsu !
2) vecajā paaudzē tikai pastennifek[l], stefinleki.
3) tā sauc abus pagastus (Waidegahlen un Walgalen), šķirdami saka: 

sabil[e]s valgal[e], tajs[u] vaļgal[e],
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К. Bu g a  — Latvijas vietu vardi. I. da|a. Tauta ir Žodis I, 1923. 
376.—397.

J. E n d z e l ī n s  — Latvijas vietu vārdi. I. 1922. g., II. 1925. g.
— Talsu novada vietvārdi. Talsu novads. I, 162.—166.
— Piezīmes par „Latvijas vietu vārdiem“. FBR. VI, 7.

G. Ge r u l l i s  — Latvijas vietu vārdi. I un II daļa. IMM. 1926., 
I, 277.-279.

E. H a u z e n b e r g a  — Ko vietu vārdi dod latviešu valodas fonētikai? 
FBR. XII, 115.—148.

P. Šmi t s  — Latvijas vietu vārdi. I dala. IMM 1922.; II, 978.—982.
Izmantoti arī Folkloras krātuves materiāli, Stendes, Talsu un Rendas 
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pagasta valdē).
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