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Vietvārdi apraksta, paskaidro ainavu, 
fiksē vēsturiskos notikumus, sava 

laikmeta kultūrvēsturiskās un sociālās 
reālijas, senos personvārdus, amatus, 

dzīvniekus…

Vietvārdi ir konservatīvi, nemīl 
mainīties,

Tiem piemīt ievērojama ilgmūžība



  
M.Gimbutiene. Balti aizvēsturiskajos laikos: etnoģenēze, materiālā kultūra un 

mitoloģija. Rīga, Zinātne, 1994. 17.lpp.



  
Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija : Turaidas, Krimuldas un Siguldas 

pilsnovadi. Turaidas un Krimuldas pilsnovada 13.-18. gadsimta vēsturiskā ģeogrāfija. 
(..) Zinātne, 2019. 183.lpp.

Turaidas un
Krimuldas 
pilsnovada
ciemi un 
muižas



  

Turaidas un
Krimuldas 
pilsnovada
ciemi un 
muižas



  
LĢIA karte: meklēšana pēc adreses “Leimaņi”



  
LĢIA karte: meklēšana pēc adreses “Novadnieki”



  
LĢIA karte: meklēšana pēc adreses “Brīvnieki”



  
LĢIA karte: meklēšana pēc adreses “Šķesteri”



  
LĢIA karte: meklēšana pēc adreses “Ķiguļi”



  
LĢIA karte: meklēšana pēc adreses “Ķeņģi”



  
LĢIA karte: meklēšana pēc adreses “Straupnieki”



  

akacis, akmens, akmeņu krāvums, ala, atsegums, atteka, atvars, 
augstiene, avots, baznīca, bāka, birzs, brasls, ceļa posms, ceļš, 
ciemats, ciems, dabas liegums, dabas parks, dabas rezervāts, 
dārzs, dīķis, dīķu grupa, dzelme, dzelzceļa stacija, dzirnavas, 
dzirnavezers, ezera līcis, ferma, ganības, grava, grāvis, iela,  
ieleja, ieplaka, jauna māja, jūra, jūras līcis, kalns, kanāls, kapi, 
kapsēta, karjers, kāpa, klints, koks, krauja, krāce, krogs, krūmājs, 
krūmi, lauks, lāma, leja, lidosta vai lidlauks, lielciems, līcis, 
līdumnieku māja, līdzenums, mežs, mežsargmāja, muiža, 
nacionālais parks, neapdzīvota vieta, nogāze, novads, osta, 
pagasta gals, pakalns, parks, pārceltuve, peldvieta, piekraste, 
piestātne, pils, pilsdrupas, pilskalns, pļava, purva daļa, purvs, 
pusmuiža, pussala, saimniecības ēka, sala, sādža, senkapi, 
senvieta, sēklis, sēta (zemnieka māja), skola, stacija, stiga, 
strauts, šaurums, šķūnis, taka, tilts, tīrelis, tīrums, tornis, upes 
līcis, ūdenskrātuve, ūdenskritums, vecupe, vējdzirnavas, zemes 
šaurums, zemesrags, zemiene, zvejvieta…



  

Vietvārdu vākšanu sākam, apkopojot un izpētot zināmos kā 
arī meklējot vēl nezināmos dokumentāros avotus:

1) Kartes, plāni, shēmas;
2) dažādi dokumenti, robežu apraksti, utt.;

3) folkloras materiāli – LU LVI LFK;
4) valodnieku materiāli – LU Latviešu valodas institūts, 

Onomastikas nodaļa;
5) lokālās vēstures pētījumi, novadpētnieku publikācijas;

6) atmiņas, dienasgrāmatas;
… 



  

Kartes

17. gs. zviedru mērnieku pilsētu, muižu un zemnieku zemju 
kartes;

18.-19. gs. muižu kartes

LVVA 1679., 7404., 6828. un citi fondi

***

Novadpētnieku zīmētās kartes

***

Māju saimnieku/iedzīvotāju zīmētie plāni



  
Inešu muižas karte, 1690. g. LVVA 7404-1-1586



  

Dūķeru muižas karte, 1757. g. LVVA 7404-1-2123



  Sprēstiņu muižas Baltā kroga zemes plāns. LVVA 6828-2-1450.



  Kāpurkalna muižas (Jaunpiebalgas novads) karte, 17.gs. II puse.



  Zosēnu muižas karte, 1757. g. LVVA 7404-1-2162



  Zosēnu muižas karte, 1757. g. LVVA 7404-1-2162



  Apzināšanas ekspedīcijas (V.Grīviņš, E.Žīgurs, 07.05.2017.) darba karte (fragments).



  Apzināšanas ekspedīcijas laikā – vēsturnieks E. Žīgurs ar teicējiem pie Kāpurkalna 
(Dzērvīša) ezera. 2017.g. 7.maijs.



  Melānijas Vanagas zīmētais viņas dzimto māju – Drabešu pagasta “Sermuļu” – un to 
apkārtnes plāns



  
Kauguru pagasta “Daudziešu” māju un apkārtnes plāns, 

ap 1944.g. zīmējis mājas īpašnieks Pēteris Zaļkalns pirms savas sētas pamešanas un 
došanās trimdā uz Vāciju.



  Kauguru pagasta “Daudzieši” 2018.g. jūlijs



  

Baļķu tilts
Sviesta laipa
Miegupe
Lielais atvars
Līdaku atvars
Dēniņkalns
Vēsturiskais 
ozols
Zvārguļu
Lielā priede
Govju gatve

Kauguru pagasta “Daudziešu” māju un apkārtnes plāns, 
ap 1944.g. zīmējis mājas īpašnieks Pēteris Zaļkalns pirms savas sētas pamešanas un 

došanās trimdā uz Vāciju.



  Smiltenes novads, Launkalnes pagasts. Lizdoles ezera apkārtne. Apzināšanas 
ekspedīcijas (V.Grīviņš, M.Vītola, I.Miķe, 14.01.2017.) darba karte.



  Smiltenes novads, Launkalnes pagasts. Ruņģu apkārtne. Apzināšanas ekspedīcijas 
(V.Grīviņš, M.Vītola, I.Miķe, 14.01.2017.) darba karte.



  Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts. Tūtu māju apkārtne. Apzināšanas ekspedīcijas 
(V.Grīviņš, 22.11.2017.) darba karte.



  

“Reversās kartogrāfijas” metode

Melānijas Vanagas dzimto “Sermuļu” piemērs

Amatas (Drabešu) pagasts, Amatas novads



  Melānijas Vanagas zīmētais viņas dzimto māju – Drabešu pagasta “Sermuļu” – un to 
apkārtnes plāns. Glabājas M.Vanagas muzejā “Amatas skolā”.



  

Iespējamā M.Vanagas norādītā “Jāņkalniņa”, “Tīrumkalna” un “Kapsētas tīruma” 
lokalizācija bij. Drabešu pagasta “Sermuļu” apkaimē.

Aeronoteikšanas metode



  M.Vanagas dzimto māju, Drabešu pagasta “Sermuļu”, ainava mūsdienās – uzpludināti 
dīķi, aizauguši lauki, pļavas...



  “Kalna Sermuļu” mūsdienu robežas. Kadastrs.lv



  “Kalna Sermuļu” mūsdienu robežas un M.Vanagas plāna fragments.



  “Kalna Sermuļu” mūsdienu robežas un M.Vanagas plāna fragments.



  “Sermuļi” PSRS armijas topogrāfiskajā kartē. 1:25,000, 1942.g. projekcija.
Avots: vesture.dodies.lv



  “Sermuļi” PSRS armijas topogrāfiskajā kartē. 1:25,000, 1942.g. projekcija.
Avots: vesture.dodies.lv



  “Sermuļi” Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tīmekļa kartē.
Avots: kartes.lgia.gov.lv/karte/



  M.Vanagas zīmētais “Sermuļu” plāns uz LĢIA kartes pamatnes.



  M.Vanagas zīmētais “Sermuļu” plāns uz LĢIA kartes pamatnes un “Kalna Sermuļu” 
robeža.



  M.Vanagas zīmētais “Sermuļu” plāns uz LĢIA kartes pamatnes un “Kalna Sermuļu” 
robeža.



  M.Vanagas zīmētais “Sermuļu” plāns uz LĢIA kartes pamatnes.



  



  

Paldies par uzmanību!
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