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Galvenie zinātniskās darbības virzieni:
• Ģeolingvistika un dialektoloģija
• Onomastika (uzvārdi un vietvārdi)
• Latgaliešu rakstu valoda

• Ģeolingvistika - valodniecības apakšnozare, kas pētī valodu un

to variantu ģeogrāfisko izplatību.
• Plašākā nozīmē: ģeolingvistika - zinātne par valodu ģeogrāfisko
izplatību, to statusa politiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem.
• Ģeolingvistika - interdisciplināra nozare, cieši saistīta gan ar
dažādām citām valodniecības nozarēm (jo īpaši dialektoloģiju,
toponīmiku), gan ar ģeogrāfiju, vēsturi, kultūrvēsturi, etnogrāfiju,
etnoloģiju, antropoloģiju, demogrāfiju un socioloģiju,
datorzinātnēm u. tml.
• Ģeolingvistikas aizsākumi - 19. gs. otrā puse, kad Rietumeiropā
tika veidoti pirmie lingvistiskie atlanti, kuru kartēs, izmantojot
izoglosas un citas kartogrāfiskas zīmes, atspoguļoti dialektālu
valodas parādību areāli.

• Izloksne - nelielā apvidū runātais valodas paveids (ikviens pagasts izšķiras jau
no sava tuvākā kaimiņa pagasta dažos valodas sīkumos, jo divi pagasti ar
pilnīgi vienādu valodu nekur nav sastopami – K. Mīlenbahs).
• Latvijā tradicionāli par izloksni uzskata viena pagasta (parasti pēc 1939. gada
administratīvi teritoriālā iedalījuma) robežās runāto valodas paveidu.
• Dialekts – radniecīgu izlokšņu kopa. Dialekti – seno cilšu valodu turpinājums ar
daudzām ietekmēm un pārmaiņām.
• Izlokšņu un dialektu rašanās ir cieši saistīta ar tautas vēsturi.
• Izloksnes kā valodas vismazākās teritoriālās vienības Latvijā ir nostabilizējušās
feodālisma laikā, kad dzimtbūšanas laikā zemniekiem nebija tiesību mainīt
dzīves vietu.
• Izloksnes teritorija daļēji sakrīt ar bijušo muižu un draudžu robežām, dažkārt
atšķirības vērojamas arī viena pagasta robežās, it sevišķi, ja kādas tā daļas
iedzīvotāji pieder pie citas draudzes, vai arī tos no pārējās pagasta teritorijas
šķir dabas objekti (lieli meži, purvi, upes vai ezeri), kuri dažkārt var noteikt ne
tikai izlokšņu, bet pat izlokšņu grupu robežas.

• Latviešu valodā ir ap 500 izloksnēm, kuras tradicionāli
apvieno 3 dialektos:
• vidus dialekts (ar 3 izlokšņu grupām), uz kura pamata
veidojusies latviešu literārā valoda;
• lībiskais (ar 2 izlokšņu grupām), veidojies uz lībiešu valodas
un kuršu cilts valodas pamata Kurzemē un lībiešu valodas un
latviešu (latgaļu) valodas pamata Vidzemē;
• augšzemnieku dialekts (ar 2 izlokšņu grupām), uz Latgales
izlokšņu pamata 18. gs. izveidojusies otra latviešu rakstības
tradīcija.

Latviešu valodas dialekti

Pirmie izlokšņu pazīmju fiksējumi 17.-18.
gadsimta vārdnīcās un gramatikās:
• Georga Manceļa vārdnīcas Lettus, …(1638) - ievadā: katrā draudzē ir
vērojamas atšķirības valodā.
• Uz teritoriālajām dialektālajām atšķirībām latviešu valodā norādīts arī
Paula Einhorna plašajā darbā Historia Lettica (Einhorn 1649, 577–578).
• Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija vārdnīca (Langius 1685 ).
• 1730. gadā Viļņā publicēta gramatika Dispositio imperfecti…, kuru piedēvē
Georgam Špungjanskim, izdalīti divi galvenie latviešu runas veidi – vācu un
poļu pārvaldītās daļas dialekti.
• Gothards Frīdrihs Stenders 1761. gramatikā (otrs izdevums 1783. g.)
apraksta visus 3 dialektus.

• Pirmais plašākais visu latviešu valodas dialektu
raksturojums - A. Bīlenšteina gramatikā Die lettische
Sprache (1863). Izdala trīs latviešu valodas dialektus:
• augšzemnieku (oberländischen, arī: hochlettisch),
• ziemeļrietumkursisko (nordwestkurische arī:
tahmische), vidus (mittleren) dialektu.
• ziemeļrietumkursiskajam un vidus dialektam dod
kopnosaukumu lejas latviešu (niederlettisch) dialekts.

• A. Bīlenšteins – pirmo latviešu valodas ģeolingvistisko
karšu autors.

Karte des lettischen Sprachgebiets (1880) – ievietota mākslas vēsturnieka Jūlija
Dēringa publicētajā rakstā Über die Herkunft der kurländischen Letten (Döring
1881: 47–118).

A. Bīlenšteina darba Die Grenzen des lettischen Volksstammes.. pielikumā publicētā pirmā latviešu valodas
ģeolingvistiskā karte, kurā attēlotas atsevišķas latviešu valodas izlokšņu īpatnības (1892).

• 1892. g. karte ietekmējusi turpmāko latviešu dialektālo parādību
kartografēšanas tradīciju.
• 30. gados J. Endzelīns izvirza Latviešu valodas dialektu izoglosu atlanta
ideju, kura netiek realizēta. Viņš uzskata, ka var gan nospraust robežas
vienai kādai dialekta īpatnībai, bet ne dialektam (Endzelīns 1981
[1938]: 311).

V. Rūķe. Rietumvidzemes izoglosu karte
• deminutīva izskaņa -īc, ģen. -īna
(4. izoglosa)
• lietvārdu o-celmu dsk. datīvs ar
-im (6.a izoglosa)
• lietvārdu o-celmu dsk. datīvs ar
-em (6.b izoglosa)
• darb. vārdu nākotnes formas
mirīs, braucīs (12 izoglosa)
• supīns (13. izoglosa) u.c.

V. Rūķe. Ziemeļkurzemes izoglosu karte

• 20. gs. otrā puse Latvijā saistīta ar dialektu atlantu veidošanu.
• Latviešu valodas dialektu atlanta sējums Leksika iznāk 1999. gadā,
Fonētikas sējums – 2013. gadā.
• 1996. gadā publicēts Antona Breidaka sagatavotais Augšzemnieku
dialekta latgalisko izlokšņu fonētikas atlants.
• 1977. gadā pirmoreiz latviešu izlokšņu materiāls tiek vākts pēc
vienotas Eiropas programmas – Eiropas valodu atlantam (Atlas
linguarum Europae).

Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Autores: B.Bušmane,
B.Laumane, A.Stafecka. Darba zinātniskā vadītāja B. Laumane. – R.:
Zinātne, 1999, 404 lpp.,102 kartes

Valoda atspoguļo vēsturi

21. gs. latviešu un lietuviešu valodnieki ir uzsākuši kopīgu projektu
Baltu valodu atlants
• Baltu valodu atlants. Prospekts / Baltų kalbų atlasas. Prospektas. / Atlas of the
Baltic Languages. Prospect (Sastādītājas un ievada autores / Sudarytojos ir įvado
autorės /Editing and introduction by: A. Stafecka, D. Mikulėnienė. – Rīga /Vilnius:
Latvijas Universitāte, LU Latviešu valodas institūts, Lietuvių kalbos institutas , 2009,
184 (ar 12 baltu valodu ģeolingvistiskajām kartēm).
• Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora / Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora / Atlas of
the Baltic Languages. Leksika 1: Flora (Sastādītājas un ievada autores / Sudarytojos
ir įvado autorės /Editing and introduction by: A. Stafecka, D. Mikulėnienė. – Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas /The Institute of the Lithuanian Language, LU Latviešu
valodas institūts, /Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2012, CD
formāts, 540.
• Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora / Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora / Atlas of
the Baltic Languages. Leksika 1: Flora. Otrais labotais un papildinātais
izdevums/Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas/ 2nd revised edition
(Sastādītājas un ievada autores / Sudarytojos ir įvado autorės /Editing and
introduction by: A. Stafecka, D. Mikulėnienė.– Vilnius: Lietuvių kalbos institutas /
The Institute of the Lithuanian Language/LU Latviešu valodas institūts/Latvian
Language Institute of the University of Latvia, 2013, 568.

•

Izlokšņu leksikas areāli: baltu valodu rietumu un austrumu areāls

•

• visa Latvijas teritorija un lietuviešu
valodas žemaišu dialekts

Plaša lietuviešu valodas un latviešu valodas augšzemnieku dialekta
teritorija

Avoti vēl neizsīkst. Latviešu
valodas dialekti 21. gadsimtā /
Latvijas Universitātes Latviešu
valodas institūts [sast.: Anna
Stafecka, Liene Markus-Narvila]
Rīga: LU Latviešu valodas institūts,
2016 /LZP finansētais projekts
Latviešu valodas dialekti 21.
gadsimtā; sociolingvistisks
aspekts/.

Perspektīvā:
Latviešu valodas dialektu atlanta Morfoloģijas sējuma publicēšana
(LZP finansētais proj. Jauna pieeja latviešu valodas ģeolingvistiskajos
pētījumos: atvērtie dati (2018-2021))
Baltu valodu atlanta sējuma Fauna publicēšana
Baltu valodu atlanta sējuma Cilvēks un materiālā kultūra sagatavošana.
***
Izlokšņu materiālu tālāka digitalizācija
Izlokšņu sociolingvistiskās situācijas izpēte
Latviešu valodas dialektu tekstu hrestomātijas izveide

Onomastika
• Vietvārdu vārdnīcas 5 sējumu rediģēšana
• Raksti vietvārdu vēstures un etimoloģijas aspektā
• Latviešu uzvārdi:
• Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale / Ilmārs Mežs. Rīga: Latviešu
valodas aģentūra, 2017. Redaktore un ievada autore Anna Stafecka.
• Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija. I daļa / Ilmārs
Mežs, Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe, Otīlija Kovaļevska. Rīga: Latviešu
valodas aģentūra, 2019, 351 lpp. ISBN 9789984829623.
• Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija. ll daļa / Ilmārs
Mežs, Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe, Otīlija Kovaļevska. Rīga: Latviešu
valodas aģentūra, 2019, 367 lpp. ISBN 9789984829623.

Uzvārdu ģeogrāfija
• Kurzemē – vācu valodas ietekme;
• Latgalē – slāvu (poļu, baltkrievu, krievu) valodu ietekme

• Lietuviskas cilmes uzvārdi’Sēlijā un Kurzemē, iespējams, ir, piem.,
• Bauzis – sal. arī liet. uzv. Baužys, Baužas, Bauža, kuru pamatā, iesp., liet.
baužas ‘plikgalvis’, baužys, baužis ‘pilnīgi nocirptiem matiem’, arī liet. izl.
bauža ‘tūļa, lempis’ u. c.
• Budris – sal. liet. uzv. Budris, Budrys, ko saista ar liet. budrus ‘modrs, acīgs,
vērīgs; piesardzīgs; jautrs’.
• Dregnis – sal. liet. uzv. Dregnius < Drignius, kas saistāms ar liet. izl. drignius
‘nemierīgs, nerātnis, palaidnis’.
• Linkaitis – sal. liet. uzv. Linkaitis < Linkus, ko saista ar liet. linkius ‘salīcis’.
• Remeika – sal. liet. uzv. Remeika, ko saista ar liet. ramus, kam daudzas
nozīmes: ‘lēna rakstura’; arī ‘stingrs, spēcīgs, bargs, darbīgs’.
• Sūnaitis – sal. liet. uzv. Sūnaitis, ko saista ar liet. sūnaitis ‘mazdēls’.
• Šaurēlis – sal. liet. uzv. Šiaurys, kā pamatā liet. šiaurys ‘ziemeļvējš’, šiaurus
‘auksts, skarbs, skaudrs’, ‘bargs, dusmīgs’, ‘ass,dzestrs’.
• Zuika – sal. liet. uzv. Zuikis, kam pamatā liet. zuikis ‘zaķis’.
• Balandis, Kregžde, Baltaduonis, Bičolis. Mažis, Lokis, Podžis, Sveikats u.c.

• Lietuvieši ir dzīvojuši Dienvidlatgalē un Sakstagala Ciskādos
• Lietuviešu uzvārdi ir, piemēram, Daģis, Doļģis, Geiba, Gražulis,
Gaidelis, Karvelis, Paukšte, Žmuida, Kampāns u.c.

Ziemeļkurzemē līdztekus latviskajiem retumis sastopami
arī lībiskas cilmes uzvārdi, piem.,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kajaks < līb. kajāg ‘kaija’.,
Kuike – sal. līb. kūja ‘sauss’, kūj ‘kaudze, guba’.
Kulms – sal. ig. uzv. Kulm, ig. kulm, līb. gūlma ‘uzacs’.,
Kukits – sal. līb. kukki ‘kukainis’,
Leiba – sal. arī līb. lēba, ig. leib ‘maize’.
Lepste – sal. līb. uzv. Lepšt. < līb. lepšt ‘alksnājs’,
Narms – sal. līb. nārmaz, ig. narmas ‘bārksts, skranda’
Niegliņš – sal. līb. nigļiki ‘bite’, vv. Nigliņi.,
Punga – sal. arī līb. pūnga ‘maiss, soma, maks’.,
Ruika – sal. arī līb. ruoiko ‘steigties’, ruiko ‘cītīgi strādāt’.,
Paija – sal. līb. paijo ‘paijāt’, ig. pai ‘glāsts’,
Teibe – sal. latv. teibe, līb. un ig. teib ‘ālants’.

Ar etnonīmu saistītais uzvārds Krieviņš, visbiežāk izplatīts Bauskas pusē,
norāda uz t. s. krieviņiem jeb 15. gs. no Novgorodas puses ievesto
karagūstekņu – votu – pēcnācējiem. Šajā teritorijā reģistrēti vairāki
Baltijas jūras somu cilmes uzvārdi, piem.,
• Kuiva - izplatīts Bauskas muižā 1858. g. Sal. votu (krieviņu) kuiva
‘sauss’.
• Lepse - minēts Greizdarbē un Ceraukstē 1858. g. < votu (krieviņu)
leppa, līb. liepā ‘alksnis’.
• Nuke - sal. arī votu (krieviņu) nuka ‘nazis’.
• Tāris - sal. votu (krieviņu) taari, ig. taar ‘kvass’.
• Teivens - minēts Mazmēmelē 1858. g. Sal. votu (krieviņu) taivaz
‘debesis’.
• Turba - sal. votu (krieviņu) turvaz ‘cinis’,
• Vana - iespējama saikne ar votu (krieviņu) vana ‘vec[ai]s’. u. c.

• Ietekmi uz Latgales uzvārdu sistēmu ir atstājuši t. s. Ludzas igauņi –
somugru pēcteči, kuri vairākus gadsimtus dzīvojuši Latgales austrumu
daļā ap Ludzu. Par somugriskiem uzvārdiem tiek uzskatīti, piemēram,
Puisāns, Poika, Poiks, Poiko, Poikāns, kuri cilmes ziņā saistāmi ar
igauņu poiss ‘puisis’,
• Pizičs, Piziks (sal. ig. pisike ‘mazs’),
• Lapiks, Lepiks (iespējams, saistāms ar ig. lepik ‘alksnājs’).

• Latgales uzvārdus sevišķi spēcīgi ir ietekmējusi poļu un krievu valoda.
• Lietvedība notika poļu, vēlāk krievu valodā.
• Ierēdņi (arī poļu garīdznieki) latgaliešu latviskos uzvārdus pielāgojuši
šo valodu sistēmai, pat tos tulkojuši attiecīgajā valodā.
• Rezultātā latgaliešu uzvārdi, protams, ir rakstīti bez garumzīmēm,
divskanis au pēc krievu valodas parauga rakstīts ar av, divskanis iu vai
yu – ar iv, šī rakstība saglabājusies arī līdz mūsu dienām, piemēram,
Avgustāns, Kravcāns, Ivbulis, Krivms, Rivža.
• Baznīcu grāmatās uzvārdu ieraksti dažkārt ir precīzāki un tuvāki tautas
runai, tajās sastop arī vietējām izloksnēm raksturīgu uzvārdu
atveidojumu, piemēram, Prezmas draudzes 18. gs. vidus metrikās
lasāmi precīzi uzvārdu ieraksti Kryum, Ryuża.
• Retumis sastopamas arī latviskās galotnes, piemēram, Brokans,
Łayzans, Murans.

Latgaliešu rakstu valoda
• Latgaliešu rakstu valodas senākā posma izpēte.
• Evangelia toto anno..(1753). Pirmā latgaliešu grāmata. Indeksa sastādītāja,
apcerējuma autore un atbildīgā redaktore Anna Stafecka). – R.: LU La VI, 2004,
354 lpp.
• A. Jūrdžs. Myužeygays kalinders (Latgales rokraksta literatūras
pirmpublicējums. A. Stafeckas ievads, komentāri un īpatnējo vārdu vārdnīca).
– Rēzekne: LKC izdevniecība, 1999, 815 lpp.

• Darbs pie mūsdienu latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka
izstrādes (VPP programmas ietvaros)

Izloksnēs burbuļo mūsu valodas bagātība. No šā avota mums jo
dienas, jo vairāk jāsmeļ. To darīdami, kuplināsim savu valodu ar īstām
rotām.
Kārlis Mīlenbahs

Paldies par uzmanību!

•

References

•

Avoti vēl neizsīkst. Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā. A. Stafecka (Ed.). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016.

•

Baltu valodu atlants. Prospekts / Baltų kalbų atlasas. Prospektas. / Atlas of the Baltic Languages. Prospect (Sastādītājas un ievada autores / Sudarytojos ir įvado autorės /Editing and introduction by: A. Stafecka, D.
Mikulėniene. Rīga /Vilnius: Latvijas Universitāte, LU Latviešu valodas institūts, Lietuvių kalbos institutas / The University of Latvia, The Latvian Language Institute of the University of Latvia / The Institute of the
Lithuanian Language, 2009, 184 (ar 12 baltu valodu ģeolingvistiskajām kartēm).

•

Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora / Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora / Atlas of the Baltic Languages. Leksika 1: Flora (Sastādītājas un ievada autores / Sudarytojos ir įvado autorės /Editing and introduction by: A.
Stafecka, D. Mikulėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas /The Institute of the Lithuanian Language, LU Latviešu valodas institūts, /Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2012, CD formāts, 540.

•

Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora / Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora / Atlas of the Baltic Languages. Leksika 1: Flora. Otrais labotais un papildinātais izdevums/Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas/ 2nd
revised edition (Sastādītājas un ievada autores / Sudarytojos ir įvado autorės /Editing and introduction by: A. Stafecka, D. Mikulėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas / The Institute of the Lithuanian Language/LU
Latviešu valodas institūts/Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2013, 568.

•

ė. Bielenstein, August. 1863 Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen. Erster Theil. Die Laute. Die Wortbildung. Berlin: Ferd. Dümmler’s Verlagsbuchhandlung.

•

Bielenstein, August. 1892. Atlas der ethnologischen Geographie des heutigen und des praehistorischen Lettenlandes. St Petersburg: Commisionäre der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

•

Döring, Julius. 1881. Über die Herkunft der kurländischen Letten. In Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst nebst Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial-Museums aus dem
Jahre 1880. 47–118.

•

Einhorn, Paulus. 1848 [1649]. Historia Lettica. – Scriptores rerum Livonicarum. II /2. Riga und Leipcig

•

Endzelīns, Jānis. 1974 [1908]. Endzelin, Janis. O rodstvennyx otnoshenijax latyshskix govorov k litovskim. In Darbu izlase II: 41–56.

•

Endzelīns, Jānis 1974 [1914]. Vecā Stendera Latviešu gramatika un vārdnīca. Darbu izlase II Rīga: Zinātne, 548–553.

•

Endzelīns 1980 [1933]. Latviešu valodnieku turpmākie uzdevumi Darbu izlase III (2) [1933]: 104–108.

•

Endzelīns 1981 [1938]. Endzelīns, Jānis.Latviešu valodas skaņas un formas. Darbu izlase I(V (1). Rīga: Zinātne, 303–525.

•

Evangelia toto anno..(1753). Pirmā latgaliešu grāmata. Indeksa sastādītāja, apcerējuma autore un atbildīgā redaktore Anna Stafecka). – R.:LU La VI, 2004, 354 lpp.

•

Grabis, Rūdolfs. 2006. Latviešu valodas gramatikas 18. gs. pirmajā pusē. In Darbu izlase. Rīga: Latviešu valodas institūts.

•

A. Jūrdžs. Myužeygays kalinders (Latgales rokraksta literatūras pirmpublicējums. A. Stafeckas ievads, komentāri un īpatnējo vārdu vārdnīca). – Rēzekne: LKC izdevniecība, 1999, 815 lpp.

•

LVDA. 1999.Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika Rīga: Zinātne.

•

Mancelius, Georgius. 1638. LETTUS, Das iſt Wortbuch / Sampt angehegtem täglichem Gebrauch der Lettiſchen Sprache; / Allen vnd jeden Außheimiſchen / die in Churland / Semgallen vnd Lettiſchem Liefflande bleiben
/ vnd ſich redlich nehren wollen / zu Nutze verfertigt / Durch / GEORGIVM MANCELIVM Semgall. der H. Schrifft Licentiatum &c. Erster Theil. Gedruckt vnnd verlegt zu Riga / durch Gerhard Schröder / Anno M. DC
XXXVIII [1638]

•

Rudzīte, Marta. 1964. Rudzīte Marta. Latviešu dialektoloģija Rīga: Latvijas valsts izdevniecība.

•

Rudzīte, Marta. 1982. Latviešu valodas dialekti. Karte. Latviešu padomju enciklopēdija 10 sēj. Rīga. Galvenā enciklopēdiju redakcija. R., 1982.

•

Szpungiański 1732 – Dispositio imperfecti ad Optimum seu Rudimenta grammatices Lotavicae Ab imperfecto Authore Imperfecti pariter Idiomatis Explanatore Ad salutem et Perfectionem rudium Animarum cum
Adjuncta Catechesi Apostolico Missionarium Zelo Suppeditata Permissu Superiorum. Anno Loquentis nobis in Verbo Infante Dei 1732. Vilnae typis Collegii Academici Societatis Jesu.

•

Trumpa, Edmunds. 2012. Latviešu ģeolingvistikas etīdes. Rīga: Zinātne.

